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VAN DE VOORZITTER
In nummer 51 van Oud-Gorcum Varia maakte ik u attent op de ledenwerfactie die wij gestart zijn. Daar werd door verscheidene leden op ingespeeld, zodat we een aantal nieuwe leden mochten begroeten. Voorts kregen wij namen door van geïnteresseerden, die inmiddels door ons benaderd zijn.
Mocht u onze actie willen steunen, geef dan s.v.p. namen van belangstellenden door aan een bestuurslid. Of is het misschien een leuk idee iemand
het lidmaatschap van Oud-Gorcum cadeau te doen?
Oud-voorzitter en erelid van onze vereniging mevrouw Wilma Kreuknietden Hertog heeft onlangs afscheid genomen van de bestuurscommissie
van het Gorcums Museum. Jarenlang vormde zij de spil van de vrijwilligers,
die het vorige museum 'Dit is in Bethlehem' draaiende hielden. In haar
plaats is namens Oud-Gorcum de huidige voorzitter benoemd in de
bestuurscommissie.
Nog steeds kunnen, door de inzet van zo'n vijftig medewerkers (onder wie
een veertigtal vrijwilligers), de bezoekers van het Gorcums Museum genieten van het tentoongestelde.
Het is u toch wel bekend dat u op vertoon van uw lidmaatschapskaartvan
Oud-Gorcum gratis toegang tot het museum hebt?
De directeur van het Gorcums Museum, Rob Kreszner, is al geruime tijd op
zoek naar iemand die het leuk vindt om als vrijwilliger mee te werken aan
de voorbereiding en inrichting van exposities. Als u kunt timmeren, schilderen, inlijsten en ophangen, dan wordt u verzocht contact op te n'emen
met het museum (tel. 0183-632821).
Oud-Gorcum heeft met zusterverenigingen uit de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden de afspraak om de verschillende tijdschriften die zij uitgeven, elkaar toe te zenden. Deze tijdschriften zijn in te zien bij het
Stadsarchief Gorinchem.
In het Cultuur-HistorischInformatie Centrum zal vanaf 21 september om de
veertien dagen op zaterdagmiddag in een vitrine geëxposeerd worden. Het
CHIC is gevestigd op de eerste verdieping van het schitterende pand 'Dit
is in Bethlehem', ingang Tinnegietersteeg 1.
Nadere informatie over de tentoonstellingen kunt u vinden onder de kop
'Exposities' in de Gorcumse Courant. De eerste tentoonstelling betreft
Keuls aardewerk. U moet dan niet denken aan grote, bruine inmaakpotten,
maar aan grijs, blauw, gedecoreerd aardewerk uit het Westerwald ten zuidoosten van Keulen.
Gerrit Vroegh

HET BEVRIJDINGSLEGER IN GORINCHEM TIJDENS DE BATAAFSE
REPUBLIEK (1795-1800)

Francis van den Berg
Dat de stad Gorinchem in 1813-1814 veel te lijden heeft gehad van de oorlogshandelingen tussen de Fransen en de Pruisen is een tamelijk bekend
gegeven. Alle Gorcumse geschiedschrijvers van na die tijd memoreren
deze episode meer of minder uitgebreid1.Wie echter denkt dat deze rampspoed voor de stad op zichzelf stond in een verder alleen op het politieke
vlak onrustige tijd, komt bedrogen uit.
Vanwege de strategische ligging was Gorinchem een belangrijke garnizoensplaats. Dat leidde ertoe dat de stad vanaf het begin van de Bataafse
omwenteling in januari 1795 gebukt ging onder de last van de aanwezigheid van wisselende aantallen Franse militairen. Het zogenaamde bevrijdingsleger moest gestationeerd worden en van levensmiddelen voorzien,
met alle problemen van dien. Dit kostte zoveel moeite dat de stad al in die
eerste jaren van de Bataafs-Franse tijd op de rand van het faillissement
kwam te balanceren.
Om een indruk te krijgen van de problematiek waarmee men geconfronteerd werd en de wijze waarop men trachtte deze te lijf te gaan zijn de resoluties van de gemeenteraad uit de periode 1795-1800 bestudeerd. De
resultaten van dit onderzoek volgen hier.

De eerste maanden na de omwenteling
Van Goch2 vertelt dat Gorinchem op zondag 18 januari 1795 door het
Franse leger werd ingesloten. De Hollandse troepen trachtten aanvankelijk
nog wel de stad te verdedigen, maar toen het Franse belegeringsgeschut
arriveerde gaf men zich op 20 januari over. De volgende dag werd de
Dalempoort door een Franse wacht bezet en weer twee dagen later trok het
garnizoen van Woudrichem en Loevestein hier binnen. Dit zou het begin
worden van een periode waarin de stad voortdurend geconfronteerd werd
met nu eens grote, dan weer kleine groepen militairen die gehuisvest
moesten worden. Soms waren het troepen op doortocht, die alleen hier
moesten overnachten, soms ging het om troepen die voor langere tijd in
Gorinchem gelegerd waren.
Elders in het land verrezen in de jaren na 1795 vele nieuwe kazernes, maar
de bestuurders van Gorinchem zagen er weinig heil in om voor eigen rekening te gaan bouwen ten behoeve van een leger dat landelijk georganiseerd was. De landsregering wilde de kosten voor de bouw van een kazerne in Gorinchem echter ook niet dragen. Om de soldaten toch onderdak te
bieden werden zij zoveel mogelijk geplaatst in gehuurde particuliere
gebouwen. Als dat niet lukte werden zij ondergebracht bij de burgers thuis3.

Deze inkwartiering probeerde men echter zoveel mogelijk te voorkomen,
omdat het een zware belasting was voor de bevolking.
Om hoeveel manschappen het precies ging is moeilijk te reconstrueren,
maar af en toe krijgen we wel een indicatie. We moeten ons daarbij realiseren dat de stad (volgens de volkstelling van 1795) bestond uit een kleine 5000 inwoners, waaronder 1577 mannen boven de 14 jaar en 1967
vrouwen boven de 12 jaar4. Volgens een opgave uit 1801 hadden zij de
beschikking over 855 bewoonbare huizen, 46 schuren en 50 stallen, waarin maximaal 500 paarden ondergebracht konden worden. Het merendeel
van hen leefde van enige vorm van handel of ambachtsnijverheid.
In de resoluties van 8 maart 1795 lezen wij dat men onderdak moest zien
te vinden voor circa 600 manschappen6. Zelfs als men alle beschikbare
gebouwen zou inzetten, kon men echter niet meer dan 400 mannen plaatsen, waaruit volgde dat zo'n 200 soldaten bij de burgers ingekwartierd
moesten worden. Om dat te voorkomen besloot men de affuitloods bij het
Arsenaal aan de Boerenstraat geschikt te maken voor kazernering. De kosten hiervoor liepen echter hoog op. Er moest een kookkeuken aangebouwd worden en voor de watervoorziening moest er een put worden
geboord en een pomp geplaatst. Verder moesten in het gebouw de nodige kamers voor de sergeanten worden gemaakt. Daarbovenop kwamen
dan nog de kosten voor 200 nieuwe kribben en de nodige geweerrekken,
tafels, banken, etc.
Dit plan kon uiteindelijk geen doorgang vinden omdat de affuitloods
gevorderd werd voor de aanleg van een Frans magazijn. Inkwartiering op
grote schaal bleef dus noodzakelijk, zo blijkt ook uit een rapport van de
commissie tot de kazernering van 22 april 1795. Dit werd opgesteld naar
aanleiding van een verzoek van het Comité Militair te Den Haag om inlichtingen omtrent de kazernering van de Franse troepen in de stad7.
Gerapporteerd werd dat men geen eenduidig antwoord kon geven op de
vraag naar het aantal manschappen dat zich in de stad bevond, vanwege
de voortdurende wisselingen van doortrekkende troepen. Hun aantal werd
geschat op 900 a 1000. Het aantal gebouwen dat geschikt was voor de
kazernering van troepen bleef daarbij sterk achter: zeven huizen in particulier bezit die circa 350 mannen konden herbergen8. Daarnaast waren er
twee voormalige hospitalen, maar die waren reeds gevorderd om te dienen
als veldbakkerij.
Naast de zeven particuliere pandeng, die min of meer permanent als kazerne in gebruik waren, huurde men nog een aantal kleinere huizen of kamers
van particulieren. Ook werden er schuren en stallen gehuurd om de paarden in onder te brengen en enkele pakhuizen voor de opslag en distributie van graan ten behoeve van de Franse troepen. Verder was de stadsvleeshal gedurende de eerste maanden na de omwenteling in gebruik
geweest van de Franse slachters en had men ook nog eens een schuur
gehuurd die moest dienen als slachthuis voor het vee. De Kapel aan de
Arkelstraat diende in deze periode als fouragemagazijn voor de Franse

troepen. Nadat de gebouwen omstreeks september 1795 eindelijk ontruimd waren moesten de nodige kosten worden gemaakt om ze weer in de
oude staat te herstelleni0.
Een van de gehuurde panden was het huis genaamd Den Haan ofwel De
gekroonde Haan aan de Havendijk. Dit werd in de eerste helft van maart
1795 op kosten van de stad verbouwd, opdat er circa 100 militairen ondergebracht konden worden". Al op 23 maart kwamen overigens de eerste
klachten binnen over 'dagelijksche dieverijen' uit dit gebouw door de soldaten op doortocht. Toen na verloop van tijd de toeloop van militairen iets
minder werd, huurde men het gebouw niet langer. Met de eigenaren ontstond vervolgens een langdurig conflict over de betaling van de benodigde reparaties. Dit werd pas opgelost toen de raad het pand in 1799 weer
nodig had en alles betaalde. De kosten zou men proberen te verhalen bij
de eerste commissaris van de Franse troepeni2.
Op 28 augustus 1800 kwam er opnieuw een klacht binnen van de eigenaren van het pand. Er was zo veel schade toegebracht door de inkwartiering
van de verschillende Franse en Bataafse troepen dat de opbrengst van de
huur bij lange na niet genoeg was om alles te repareren. In de vergadering
van 4 september werd besloten de gedupeerden een vergoeding te geven
van f 350.

Vestiging van het Franse hoofdkwartier
Op 1 juni 1795 werd het bericht ontvangen dat men kazernes in gereedheid
moest brengen voor 500 man Franse troepen. Hoe lang deze troepen bleven is onduidelijk, maar op 4 juli vonden de leden van de municipaliteit het
in ieder geval nodig om twee buitengewone afgevaardigden naar Den
Haag te sturen. Zij moesten gaan klagen over de zware lasten van de
inkwartieringen. Die dag was er een groot aantal Franse huzaren gekomen
dat voor langere tijd in de stad gehuisvest moest worden en men verwachtte de volgende dag een nog groter aantal. Daarnaast werd nog de
Franse volksrepresentant Richard verwacht, evenals generaal Moreau, elk
met zijn eigen gevolg. Met de afvaardiging naar Den Haag hoopte men te
bewerkstelligen dat de Franse troepen elders gestationeerd zouden worden. Om zoveel mogelijk kans van slagen te hebben werd bovendien
secretaris Van Appeltere naar het hoofdkwartier van de Fransen te Utrecht
gestuurd met dezelfde missie.
De afgevaardigden konden na twee dagen melden dat zij de verzekering
hadden gekregen dat binnen de kortst mogelijke tijd getracht zou worden
te voldoen aan de intenties van de stad. Het bleek echter een loze belofte,
want op 9 juli kwam in de haven een schip aan dat was geladen met de
bagage van enige compagnieën Zwitsers, die in Gorinchem verblijf zouden
komen houden. Een week later volgden de eerste berichten dat het hoofdkwartier van het Franse leger 'met een ontzettend gevolg' in Gorinchem
gevestigd zou gaan worden. In plaats van enige verlichting kreeg men dus
alleen nog maar een verzwaring van de lasten.

Alle protesten van de stad mochten niet baten. Het enige dat bereikt werd,
was dat er op 25 juli een resolutie binnenkwam van de provisionele representanten van Holland, waarbij gevraagd werd om een verslag van de
gebeurtenissen in de stad sinds de inrichting van het hoofdkwartier. Per
omgaande schreef men een brief terug. Het was tot voor kort met veel
moeite gelukt om het garnizoen grotendeels in de kazernes onder te brengen, zodat de overlast voor de burgerij nog enigszins beperkt kon worden.
Er was toegezegd dat de komst van het hoofdkwartier niet veel extra overlast zou geven, omdat er maximaal 100 personen mee zouden komen,
maar dit bleek al snel niet te kloppen. De dag tevoren was een telling
gehouden in de huizen om de precieze cijfers te kunnen geven. Naast het
gewone garnizoen, dat nog met 100 man vermeerderd zou gaan worden,
en de commissarissen, bewakers en dergelijke van de verschillende magazijnen, was het getal alleen van personen tot het hoofdkwartier behorende
544 mannen. Sommigen van hen hadden zoveel ruimte nodig om kantoor
te kunnen houden dat er voor hen halve en soms zelfs hele huizen ingeruimd moesten worden. De hoeveelheid paarden was zo groot, dat de stallen volgepropt waren en men zelfs op de marktterreinen touwen had moeten spannen om ook daar paarden te kunnen plaatsen. Daarnaast was er
een grote toevloed van mensen die zaken moesten doen bij het hoofdkwartier en dientengevolge voor enkele dagen in de stad moesten overnachten. Ten tijde van de telling waren er 188 personen die niet tot het
hoofdkwartier behoorden maar aan wie wel onderdak verschaft moest worden en dat was niet abnormaal. Ook zij moesten hun paarden stallen op de
markten. Alsof dit alles niet genoeg was verwachtte men nog steeds de
Franse representant Richard en generaal Moreau, die eveneens elk een
aanzienlijk gevolg mee zouden nemen.
Op 27 juli 1795 kreeg men reeds bericht op deze noodkreet. Er was geen
mogelijkheid om de Franse troepen te verplaatsen, maar als noodoplossing zou de stad een subsidie van f 25.000 krijgen. Het was niet bepaald
wat men gewenst had, maar de ergste nood kon er in ieder geval mee gelenigd worden. Enkele dagen later kreeg men reeds f 10.000 uitgekeerd. Op
de overige f 15.000 moest men echter nog wachten tot 24 septemberI3.
In de maanden daarna kreeg men langzamerhand iets meer grip op de toestand. In de vergadering van 5 oktober besloot men de burgers schadeloos te stellen die na 21 augustus nog Franse soldaten onderdak hadden
moeten verschaffen. Voor die datum werd de inkwartiering als algemeen
beschouwd, maar daarna vond men een schadevergoeding wel billijk.
Voor elke onderofficier en gewone soldaat werd zes stuivers betaald en
voor elke officier twaalf stuivers per dag. De burgers konden hiervan opgave doen bij het stadhuis en zouden dan betaald worden.
In januari 1796 moesten er inlichtingen verstrekt worden aan het Comité
van Algemeen Welzijn te Den Haag, over het logement van de Franse
generaal Moreau. Dit was een gevoelige kwestie, want het stadsbestuur
had na de komst van het Franse hoofdkwartier het gewezen Tolhuis aan de

De generaal Victor Moreau (1763-1813), gravure naar François Pascal Simon Baron
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Waterpoort in gereedheid gebracht voor Moreau. Het gebouw behoorde
echter toe aan de provincie en men had er geen toestemming voor
gevraagd. Dit was 'eenigermate euvel' opgenomen door het Provinciaal
Comité van Algemeen Welzijn in Den Haag. Men wist daarom niet of het
Tolhuis ter huisvesting van de generaal kon blijven dienen en of en hoeveel
huur daarvoor gevraagd moest worden. Voor de meubilering van het logement en voor het onderhoud en de aanschaf van kazernes en stallen voor
de cavalerie en de artillerie was inmiddels al ruim f 10.000uitgegeven14.
Op 29 maart kwam dan het voor de stad verheugende bericht binnen dat
generaal Moreau spoedig zou vertrekken. Uiteindelijk verliet hij de stad op
1 mei 1796,om het opperbevel op zich te nemen over de Franse Rijn- en
Moezellegers. De definitieve rekening van de beheerder van het fonds van
f 25.000 ter bestrijding van de kosten van de vestiging van het Franse
hoofdkwartier in Gorinchem werd overigens pas 'afgehoord' op 12 april
181115.

Wie moest de kazernes bouwen en onderhouden?
Op 10 november 1795 deed de gemeenteraad het voorstel om de zorg
voor de kazernes in Gorinchem over te dragen aan het Comité ter
Administratie van de Franse troepen te Den Haag, dat verantwoordelijk was
voor de verdeling van de troepen over het land. De raad zou dan eindelijk
van deze tijdrovende taak ontheven zijn. Het antwoord, dat binnenkwam op
16 november, luidde dat de raad hiervan geheel ontslagen zou worden
zodra de organisatie volkomen in orde was. Dit bleek al snel een loze belofte te zijn. In plaats daarvan volgde er een jarenlang gesteggel tussen het
stads- en het landsbestuur. Aanvankelijk reageerden de landelijke instanties nog welwillend op de herhaalde verzoeken van het stadsbestuur om
van de verantwoordelijkheid voor de kazernering ontslagen te worden16,
maar was het argument steeds dat het op dat moment nog niet kon. Later
veranderde de houding van de landelijke instanties en vond men juist dat
de kazernering van de troepen een verantwoordelijkheid van de stad was.
Op 25 mei 1797 ontving de raad voor het eerst een brief van de eerste commissaris voor de Franse troepen met een dergelijke strekking. Hierin werd
het voorstel gedaan dat de stad de kazernering van de troepen voor eigen
rekening zou nemen. Dat zou de stad aanzienlijke (maar in de resoluties
niet nader omschreven) voordelen opleveren. Als tegemoetkoming in de
kosten zou men een vaste maandelijkse vergoeding per man per week krijgen. Voor de bouw en de inrichting van de kazernes kon een lening worden gegeven, die in geringe maandelijkse termijnen afbetaald zou moeten
worden1'. Het stadsbestuur wees dit voorstel resoluut van de hand en zou
dat in de daaropvolgende jaren hardnekkig blijven doen, ondanks de
steeds sterker wordende druk18.
Volgens de stadsbestuurders viel de berekening van de voordelen voor de
stad nog maar te bezien terwijl daartegenover aanzienlijke nadelen stonden. ZO zou er voor de raad een aanzienlijke hoeveelheid werk uit voort-

vloeien, waarvan men maar moest afwachten of er enig voordeel tegenover
stond. Verder was de stedelijke kas absoluut niet bij machte om de grote
uitgaven te doen die voor een dergelijke onderneming noodzakelijk waren
en tenslotte wist men inmiddels uit ondervinding hoe moeilijk het in de
praktijk was om eenmaal gedane voorschotten terugbetaald te krijgen uit
de landelijke kas. Op 26 september 1797 dacht men een tussenoplossing
gevonden te hebben: er werd een voorstel gelanceerd om een directeur
aan te stellen die de betreffende werkzaamheden op eigen verantwoordelijkheid zou uitvoeren en de vergoeding daarvoor direct van de eerste commissaris voor de Franse troepen zou ontvangen. Men was dan ook nog wel
bereid om twee houten loodsen op de wallen en het Groothuis in de
Molenstraat, dat net tot kazerne was ingericht, tot zijn beschikking te stellen. Op dit Gorcumse voorstel kwam echter helemaal geen reactielg.
Om de problematiek te omzeilen verzocht men uiteindelijk meerdere keren
of de stad ontzien mocht worden bij het bepalen van de marsroutes van de
doortrekkende troepen. Soms leverde dit een klein succesje op, zoals in
maart 1799. Het was de bedoeling dat er weer vele honderden militairen in
Gorinchem zouden komen overnachten, in afwachting van hun verscheping naar Bergen op Zoom. Na de nodige protestbrieven van de stadssecretaris werd echter besloten de troepen een andere route te laten
nemen20.
Een blijvende oplossing was dit echter niet. In de vergadering van 10
november 1799 besloot het bestuur daarom eindelijk dat er een meer permanente voorziening getroffen moest worden voor de werkzaamheden
rond het onderbrengen van de doormarcherende soldaten. Er werden een
commissaris aangesteld en een assistent, die belast zouden worden met
de werkzaamheden rondom de inkwartiering. Al op 12 november kwam
men hierop terug. Besloten werd nu tot de instelling van een Bureau van
Inkwartiering, met een commissaris, een assistent en een amanuensis21.
De vervaardiging van een instructie voor de beambten liet nog op zich
wachten. Pas in de vergadering van 8 maart 1800 werd deze ~ a s t g e s t e l d ~ ~ .
De kosten voor dit bureau werden betaald door de stad.

Wisselende aantallen troepen
Eén van de redenen dat het voor het stadsbestuur moeilijk was om een blijvende oplossing te creëren voor de huisvesting van de soldaten was, dat
de aantallen troepen in de stad niet constant waren. Zo waren, na het vertrek van het Franse hoofdkwartier op 1 mei 1796, ook de achtergebleven
troepen bijna allemaal afgereisd. Het gevolg was dat de Franse commandant toen nog slechts beschikte over circa 30 manschappen om de magazijnen, stadswallen en -poorten te beschermen. Dit was absoluut niet voldoende en het zag er niet naar uit dat er op korte termijn meer troepen zouden komen. De stedelijke gewapende burgermacht moest daarom enige
taken van de militairen waarnemen. Een financiële vergoeding daarvoor
Hoe
~ . lang deze toestand heeft
hoefde men echter niet te ~ e r w a c h t e n ~

geduurd worden wij niet gewaar, maar het is wel duidelijk dat er in de loop
van het jaar weer meer Franse troepen in de stad gelegerd werden.
Tegen het einde van het jaar 1797 werd de druk op de stad weer een stuk
groter. Op 18 september ontving men bericht dat er vier compagnieën
Franse troepen zouden komen om hier tot nader order te verblijven. Naast
de beide compagnieën die zich op dat moment al in de stad bevonden zou
dat groot ongemak opleveren, omdat de voorhanden zijnde ruimten niet
toereikend waren en bovendien in een zodanig slechte staat verkeerden
dat men vreesde dat de hoofdofficieren deze zouden afkeuren. Om de
burgers van de stad te behoeden voor de last van inkwartiering besloot
men toen om met de grootste spoed een leegstaand huis in requisitie te
stellen en in orde te maken voor het onderbrengen van de Franse soldaten. Dit huis stond in de Molenstraat en was tevoren bewoond geweest
~~.
door de burger Van Asch van W i j ~ k Uiteindelijk
zou dit huis, dat vanwege zijn afmetingen de naam Groothuis droeg, in 1809 door het stadsbestuur gekocht worden om definitief als kazerne te worden gebruikt. Op 28
september 1797 werd de rekening opgemaakt van de uitgaven ten behoeve van de Franse troepen. De verbouwing en inrichting van het huis aan de
Molenstraat had 1846 gulden en 6 stuivers gekost.
Na de vier compagnieën Franse militairen die in september arriveerden,
kwamen er in de daarop volgende maanden nog vele troepen bij25.Vanaf
april 1798 werd het weer wat rustiger, maar in de vergadering van 10 januari 1799 ontving men het bericht dat de stad, behalve door de transporten
rekruten voor het Franse leger die in de voorgaande dagen waren gepasseerd, door nog een aanmerkelijk aantal militairen zou worden aangedaan.
Hun aantal zou mogelijk zelfs oplopen tot 6000. Dit bericht was voor de
gemeenteraad aanleiding om opnieuw te verzoeken tot het inrichten van
een kazerne voor rekening van het land, maar dat mocht niet baten.
Men besloot daarom maar te trachten het systeem van inkwartiering te verbetere!n26.Een belangrijke toegevoegde aanleiding daartoe was dat in de
raad kiet sterkt2 vermoeden bestond dat er werd gefraudeerd: er zouden
veel. n.ninder. rrianschappen gebruik maken van de inkwartiering dan de
aantallen waarvoor werd gedeclareerd. Hoe het systeem precies werd aangepast wordt overigens niet duidelijk uit de resoluties.
In het eerste kwartaal van 1799 werd de stad inderdaad aangedaan door
grote aantallen militairen. Een deel daarvan kwam het Gorcumse garnizoen
ers sterken^^, maar de meeste troepen waren op doortocht. Daarna werd
het even wat rustiger, maar de maand november was weer hectisch. Er
moesten toen zo veel manschappen ondergebracht worden dat ook de het
gebouw van de Franse school aan de Kortendijk gevorderd werd. Dit was
het laatste gebouw van enige omvang dat nog ter beschikking was in de
stad2*. Daarmee waren de problemen nog niet opgelost, want op 28
november kreeg men het bericht dat de stad in de eerste dagen van
december aangedaan zou worden door enige duizenden manschappen
op doortocht.

Na al deze troepenbewegingen was het eind december 1799 ineens weer
erg rustig in de stad. Zelfs het garnizoen was vertrokken, wat betekende
dat er opnieuw een gebrek was aan manschappen om het Arsenaal en de
magazijnen bij de Arkel- en de Kanselpoort te bewaken. De gewapende
burgermacht moest nu weer ingezet worden29.
Het daaropvolgende jaar 1800 zou vrij rustig blijven. Alleen op 27 juni
kwam er bericht dat men binnen enkele dagen verschillende korpsen
Bataafse troepen op doortocht in de stad kon verwachten.

Gevolgen voor de stadskas
De stad moest de Franse troepen vanaf het begin niet alleen onderdak bieden, maar ook voedsel, kleding, schoenen en dergelijke. Het geheel betekende een zware aanslag op de stedelijke kas. Op 27 maart 1795 was de
nood zo hoog gestegen dat men besloot een brief te sturen aan de
Representanten van het Hollandse Volk in Den Haag om te klagen over de
'jammerlijke gesteldheid' van de stad. De stadskas was reeds enkele
weken volstrekt leeg ten gevolge van de eindeloze rekwisities van rijtuigen,
schuiten en schepen, de dagelijkse bezorging van brandstoffen en het
nodige vlees voor het in de stad gelegerde garnizoen en voor alle omliggende troepen. De arbeidslieden konden niet meer betaald worden en de
boeren in de omtrek weigerden nog langer hun slachtvee af te staan omdat
zij er geen geld voor kregen. De stad was verder zo vol geraakt van de
waardeloos geworden Franse assignaten dat veel burgers hun ambachten
en negotie moesten laten varen. Zij hadden geen geld meer om hun knechten te betalen. Om in de meest dringende behoeften te kunnen voorzien
had men minstens f 10.000 nodig.

Het I:)rovinciale bestuur wilde niets uitbetalen voordat men een gespecificeercj overzicht had van de kosten die door de stad waren gemaakt. De
muniicipaliteit maakte een uitgebreide lijst van alle leveranties die men had
geaaan, maar dat had geen resultaat30. Op 5 juni besloot men daarom de
stadsgedeputeerden in Den Haag aan te schrijven. Zij moesten zien te
bewerkstelligen dat de stad een financiële bijdrage kreeg van f 25.000 om
de ergste nood te lenigen. Uiteindelijk kreeg men op 15 juni van het
Finantie Comité van Holland een ordonnantie ten laste van de ontvanger
van de gemenelandsmiddelenvoor een bedrag van f 12.000, ten behoeve
van de stad Gorinchem. Hier was wel de voorwaarde aan verbonden dat
de stiad voor hetzelfde bedrag aan obligaties of losrenten ten laste van het
geme?nebestzou overgeven. Hoewel het niet het bedrag was waar men om
gevralagd had, besloot men toch maar hiermee akkoord te gaan. Wel werd
..
ae uitdrukkelijke verklaring opgenomen dat men door deze verbintenis niet
de verplichting op zich nam om ooit dit geld aan de provincie terug te
geven. Het werd immers alleen maar gebruikt om de onkosten te betalen
die de stad ten behoeve van de Franse troepen gemaakt had en die hoorden ten laste van de provincie te komen3'.
Na verloop van enige maanden werd de toestand wat stabieler en kwamen
de Franse troepen in dienst van het Bataafse Bondgenootschap te Lande.
Vanaf 30 juli 1795 werd er daarom een andere administratie gevoerd. Het
zou echter nog lang duren voordat de definitieve rekening opgemaakt werd
van de ontvangsten en uitgaven ten behoeve van de Franse troepen in het
herhaaldelijk aandringen
eerste halve jaar na de ' b e ~ r i j d i n g ' ~Ondanks
~.
van het stadsbestuur kreeg men pas op 5 februari 1799 de laatste Franse
rekwisities ten bedrage van een kleine f 24.000 vergoed33.
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Uit de rekening blijkt dat men van 21 januari tot en met 29 juli 1795 in totaal
f 36.052-10-6 (guldens-stuivers-penningen) had uitgegeven ten behoeve
van het Franse leger. Daar stond een bedrag aan inkomsten tegenover van
f 37.580-3-0. Er was dus een batig saldo van ruim f 1500, maar bij de ontvangsten was ook het bedrag gerekend van f 12.000 dat men in juni 1795
had gekregen tegen inlevering van hetzelfde bedrag aan obligaties ten
laste van Holland. Feitelijk was dit dus een verlies voor de stad en kunnen
we zeggen dat men ruim f 10.000 had toegelegd op de aanwezigheid van
de Franse troepen in dit eerste half jaar.
De nieuwe administratie, die na juli 1795 was ingevoerd, kwam evenmin
snel over de brug met geld. Vanaf oktober werd weer met enige regelmaat
gevraagd om een specifieke opgave van de uitgaven ten behoeve van de
Franse troepen, maar inzending daarvan was geen garantie voor voldoening van de onkosten. Op 29 maart 1796 was de nood zo hoog gestegen
dat men besloot maar weer eens twee afgevaardigden naar Den Haag te
sturen om op een spoedige uitbetaling aan te dringen. In de vergadering
van 12 april konden zij melding maken van de goede afloop van hun reis.
Als de benodigde bewijsstukken overgelegd werden, zou het bedrag uit-

betaald worden. Reeds een week later was na overlegging van de benodigde kwitanties f 6000 ter~gbetaald~~.
Het verzamelen van de overige
bewijsstukken kostte wat meer moeite, zodat ook het overige geld nog op
zich liet wachten. Later werd nog eens f 4000 uitgekeerd.
Op 29 december 1796 diende men de rekening in over het afgelopen jaar.
Deze bedroeg f 5924-19-4. Hoewel dit bedrag aanzienlijk lager was dan de
uitgaven van het jaar daarvoor, liet de uitbetaling ervan wederom op zich
wachten. De verandering van de organisatie voor de financiering van de
Franse troepen met ingang van 21 maart 1797 zal daar wel mede debet
aan zijn geweest. Vanwege deze wijziging in de organisatie zond het stadsbestuur op 27 april een nieuwe rekening in, ditmaal over de periode 1 januari tot en met 20 maart 1797. Deze bedroeg nog eens f 768-18-7. Na herhaaldelijk aandringen kreeg men eind juni het bericht dat het Comité van
Administratie der Franse Troepen niet in staat was om de voorschotten op
korte termijn terug te betalen. Alleen wanneer de stad nog achterstallige
verpondingen verschuldigd mocht zijn, zou men er zorg voor kunnen dragen dat de voorschotten daarmee verrekend zouden worden. Het was een
teleurstelling voor de raad, maar men zag geen andere weg dan het voorstel te accepteren3=.Of het geld ook daadwerkelijk geïnd zou kunnen worden was nu natuurlijk maar de vraag. De administratieve afhandeling van
de zaak zou nog tot 20 juli 1797 duren. Daarna kwam de geregelde be
taling van de inmiddels maandelijks in te dienen rekeningen eindelijk op
gang.

Paarden, wagens en logistiek
Eind augustus 1799 was men in Gorinchem nauw betrokken geraakt bij de
oorlog met Engeland die op dat moment gaande was. In de stad verzamelden zich zo'n 350 trekpaarden met bijbehorende begeleiders, die
afkomstig waren uit de verschillende gemeenten in de departementen van
de Dommel en de Rijn. Aanvankelijk was er een man voor ieder paard, later
werd het aantal begeleiders teruggebracht door hen twee paarden per persoon te geven. Ook de stad zelf leverde een bijdrage in de vorm van 10
paarden met de benodigde begeleider^^^. De paarden werden ingezet om
de Franse troepen en de verschillende vestingen in de Republiek van
ammunitie te voorzien.
De gemeenteraad moest zorg dragen voor de uitbetaling van de manschappen, die recht hadden op een dagelijkse vergoeding van 10 stuivers. Daartoe
werd de burger Dirk van Herwaarden aangesteld. Hij kreeg zelf een daggeld
van 2 gulden. De betalingen moesten overigens maar voorgeschoten worden uit de stadskas. Hoe lang dit alles zou duren was ~ n d u i d e l i j k ~ ~ .
Verder moest de raad controleren welke gemeenten in gebreke bleven bij
de levering van paarden en manschappen en welke manschappen met
hun paarden na 8 dagen afgelost wilden worden. Men probeerde zich zo
goed mogelijk van deze taken te kwijten, onder meer door voorstellen te
doen om de werkwijze te i er beteren^^.
In de vergadering van 31 augustus werd geconstateerd dat sinds de aankomst van de paarden in de stad, vele boerenwagens werden opgeëist
voor de transporten. Er was daardoor in de hele stad geen wagen meer
voorhanden. Dit zou kunnen leiden tot vertraging van de werkzaamheden.
Daarom verzocht men de departementale besturen om de gemeentebesturen met de grootste spoed te gelasten een aantal boerenwagens te
leveren. Twee dagen later bleek hieraan gehoor te zijn gegeven. De stad
kreeg nu echter wel weer veel meer administratief werk te doen, want men
moest nauwkeurig bijhouden hoeveel personen, wagens en paarden ingezet werden en gedurende welke tijd. De betaling moest dan daarnaar ingericht worden. Commissaris Van Herwaarden kon al deze taken iiiet meer
alleen aan en kreeg een assistent39.
Op 26 september bleek dat de tot dan toe geleverde wagens van te slechte kwaliteit waren om de transporten goed te kunnen uitvoeren. Men had
tenminste 50 goede sterke wagens nodig, maar daaraan kon de Gorcumse
raad alleen natuurlijk niet voldoen. Het departementaal bestuur van de Rijn
werd daarom gevraagd nog eens 40 extra wagens van goede kwaliteit te
leveren.
Al op 5 september was de stadskas zodanig leeg geraakt, dat men een
brief naar de Agent van Oorlog stuurde met tiet verzoek om een voorschot
voor de uitbetaling van de manschappen bij de trekpaarden. Na de 14e
september zou men niet meer in staat zijn om de betalingen te verrichten.
Op 16 september kreeg men hierop het bericht dat er een voorschot van
f 6000 gegeven zou worden.

Op 1 oktober kreeg men het bevel om 80 paarden met de nodige manschappen naar Alkmaar te zenden, om daar tot nader order te verblijven.
Een dag later kwam er een soortgelijk bevel. Men vroeg zich af of men wel
zodanig mocht beschikken over de paarden en manschappen uit de
departementen van de Dommel en de Rijn. Daarnaast was het onduidelijk
hoe men moest handelen met de betaling van deze mannen. Toch werd uiteindelijk besloten gehoor te geven aan het bevel. Tegelijkertijd zond men
een brief naar de Agent van Oorlog om hem op de hoogte te stellen van de
gang van zaken en te informeren naar de juiste handelwijze. Tevens werd
daarbij verzocht om aanvulling van het voorschot op de daggelden voor de
manschappen, want het eerder verstrekte voorschot was nagenoeg op40.
Hierop kwam geen uitsluitsel, maar wel kreeg men op 21 oktober het verheugende bericht van de capitulatie van het Engels-Russische leger nabij
Alkmaar. Besloten werd dit met de nodige festiviteiten aan de burgers te
melden4'.
Op 31 oktober kwam er nog een voorschot van f 4000 voor de betaling van
de manschappen bij de trekpaarden. De eindafrekening werd op 5 december 1799 vastgesteld. Er bleek f 7563-9-0 te zijn uitgegeven, waartegenover een totaal aan voorschotten stond van f 10.000. Er was dus een
behoorlijk overschot, maar er zouden nog een aantal declaraties volgen.
Zo wilde men graag de transporten van troepen naar Loevestein,
Woudrichem en elders van de afgelopen twee trimesters hieruit betalen. In
de vergadering van 14 augustus 1800 kreeg men nog een rekening van
f 343-18-0 te behandelen van de voerlieden uit de stad. Deze betrof de
door hen gemaakte kosten wegens wagenvrachten ten behoeve van de
Franse troepen. Dit bedrag werd uit het restant-voorschot betaald.
Een andere, nog langer voortslepende, kwestie was die van de stalling van
de paarden en de betaling daarvan. Aanvankelijk was niet aangegeven hoe
de paarden gestald moesten worden. Men had ze ondergebracht bij stallen van verschillende ingezetenen van de stad, zonder te weten of en hoeveel men de eigenaars kon betalen. De Agent van Oorlog wilde de stallingskosten zoveel mogelijk beperken en beval daarom op 1 september om
de paarden maar aan piket-palen vast te binden. Commissaris Van
Herwaarden wilde daar echter niet aan meewerken. Het leverde volgens
hem teveel weerstand op bij de begeleiders, die aanvoerden dat de paarden dit niet gewend waren. Hij vreesde dat vele manschappen met hun
paarden zouden gaan deserteren wanneer het plan toch doorgezet zou
worden. Daarop besloot de raad hem toestemming te geven de paarden te
laten verblijven in de stallen waarin zij zich reeds bevonden42.Uiteindelijk
werd besloten de stalhouders een vergoeding te geven van 3 stuivers per
week per paard, wat uitkwam op een totaal verschuldigd bedrag van f 33118-12. Commissaris Van Herwaarden leverde de rekening op 30 januari
1800 in, waarop de eerste commissaris van de Franse troepen op 1 mei
besloot dat hij zonder verder advies op de kwestie zou disponeren. Toen
de stalhouders in september nog geen vergoeding hadden gekregen

besloot men maar weer eens een brief te sturen naar de Agent van Oorlog
om hem aan de kwestie te herinneren. Pas op 26 december berichtte deze
dat men de rekeningen kon indienen bij het commissariaat voor de Franse
troepen. In februari 1801 werd dan eindelijk een bedrag van f 330-15-12
ontvangen, waarmee de burgers betaald konden worden.

Andere vormen van overlast
Naast de directe overlast door de aanwezigheid van grote aantallen militairen en / of paarden in de stad traden er ook allerlei ongewenste neveneffecten op. Dat blijkt al in februari 1795, toen het gemeentebestuur het nodig
achtte om een publicatie vast te stellen, waarbij alle 'ongeregelde' vrouwen
die de militairen mochten willen verleiden tot buitensporigheden werden
gewaarschuwd dat zij zouden worden verbannen uit de stad43.
Of en in hoeverre de ingekwartierde soldaten hun vrouwelijke huisgenoten
'lastig' vielen is moeilijk na te gaan. De notulen geven geen aanwijzingen
in die richting. Het aantal buitenechtelijk geboren kinderen is in de periode
1796-1801 ook niet noemenswaardig veel hoger dan in de vijf daaraan
voorafgaande jaren44.Alleen het jaar 1800 springt eruit, met 19 onechte
kinderen tegen maximaal 11 in de andere jaren. Bij drie doopinschrijvingen
in het rooms-katholiekedoopboek vinden we naast de naam van de vader
de aantekening 'miles Gallus', ofwel Franse militaif15.Bij de andere onechte kinderen blijft het echter gissen, al is het wel opvallend dat het er zoveel
waren in het jaar nadat er veel Franse militairen in de stad gelegerd waren
geweest. Verder zijn er in de periode 1795-1800 achttien huwelijken gevonden tussen Franse soldaten en Gorcumse meisjes46.Het zou echter te ver
voeren om deze gebeurtenissen tot overlast te bestempelen.
Een duidelijker geval van overlast werd gemeld op 23 maart 1795. In de
raadsvergadering werd gerapporteerd over verregaande baldadigheden
van de Franse militairen ten opzichte van de klapwakers in de stad, waarbij zelfs een van hen door sabelslagen verwond was. Men kon weinig
anders doen dan de klachten deponeren bij de Franse commandant.
Later in het jaar werd gemeld dat er bijna dagelijks vele diefstallen plaatsvonden van bedden, lakens en dekens die aan de Franse troepen in
gebruik waren gegeven. Op 11 augustus werd daarom een publicatie uitgevaardigd waarbij het de inwoners desnoods onder lijfstraf verboden
werd om nog enig huisraad mee te nemen uit de kazernes.
In 1798 hadden de bakkers in de stad erg veel last van sluikhandel in brood
door de Franse troepen. Dit gebeurde vanuit het naburige Dalem, dat tot
het voormalige gewest Gelderland behoorde. De raad had weliswaar
'krachtige maatregelen' genomen om deze handel te stuiten, maar het
hielp allemaal niets. Men zag de handel alleen maar 'met eene van dag tot
dag toeneemende stoutheid' groeien. De belangrijkste oorzaak daarvan
zag men in het verblijf van de Franse troepen. Zij bedreven deze handel,
deels voor hun eigen consumptie, deels ten gerieve van de gemeente maar
vooral uit winstbejag. De commandant van de Franse troepen was er al

meermalen op aangesproken, maar hij was niet in staat gebleken om de
activiteiten te stoppen. Begin april was de situatie danig uit de hand gelopen. De inners van de gemenelandsmiddelen hadden zich met geweld
meester gemaakt van een grote zak met brood die door een Franse jager
was ingevoerd. Daarop waren zij niet alleen dezelfde avond, maar zelfs de
volgende dag nog achtervolgd, bedreigd en mishandeld door twee of drie
Franse soldaten. Daarom verzocht men op 5 april het Administratief
Bestuur van het voormalig gewest Holland om de nodige maatregelen te
nemen. Het liefst zag men de Franse troepen verdwijnen en plaats maken
voor Bataafse. Als dat niet mogelijk was wilde men vrijstelling voor de helft
van de imposten op de consumptieve middelen, en dan met name op de
tarwe en rogge. Deze granen waren immers vooral het object van de sluikhandel.
In oktober was er nog steeds niets aan gedaan. De raad besloot nu zijn
nood te klagen bij het Uitvoerend bewind van de Republiek. In een lange
brief werd beschreven hoe de stad tot grote armoede was vervallen en dat
de aanhoudende sluikhandel de laatste resten van bloei en welvaart had
~ e g g e n o m e n Pas
~ ~ . in de vergadering van 6 december kreeg men een
antwoord op deze brief. Daarin werd gemeld dat de Agent van Oorlog
gelast was om aan de commandant te Gorinchem en alle andere bevelhebbers van Franse troepen op te dragen dat zij alle handelingen ter verkorting van de lands-inkomsten moesten zien te voorkomen en indien
nodig bestraffen. Het bericht werd voor kennisgeving aangenomen. Men
moest natuurlijk nog maar afwachten of het daadwerkelijk effect sorteerde.
Toch lezen we daarna niet veel meer over dit probleem.
In de eerste maanden van 1799 werd opnieuw geconstateerd dat de
Franse soldaten veel overlast veroorzaakten. Op 28 februari kwam aan de
orde dat zij vaak hun paarden los door de stad lieten lopen. Dat kon natuurlijk alleen maar tot ongelukken leiden. Daarom werd besloten de Franse
commandant te verzoeken hiertegen de nodige maatregelen te nemen. Op
10 maart meldde de onderschout zich met een klacht. Hij had een vrouw
opgepakt en wilde haar laten opsluiten in het cipiershuis, maar toen hij met
haar over de Grote Markt liep was zij in het Frans om hulp gaan roepen.
Daarop hadden de sergeant en enige andere soldaten uit de Hoofdwacht
zich ermee bemoeid en zij hadden hem met dreigementen en geweld
gedwongen om de vrouw te laten gaan. Dat hij in het Frans liet weten wie
hij was had niet mogen baten. Uiteindelijk was de hoofdofficier eraan te pas
gekomen om hem te bevrijden en de vrouw mee te nemen. Zelfs daarna
was hij nog de gehele route naar het cipiershuis achtervolgd door drie
Franse soldaten. Men vond het 'eene openbaare vilipendie en verguizing
van het gezag der wettig geconstitueerde magten' en besloot daarom te
vragen om openbare genoegdoening door de sergeant en om bestraffing
van de schuldigen. De commandant van de Franse troepen Soullain was
dat echter niet van plan. In zijn antwoord schreef hij dat hem bij navraag
gebleken was dat de onderschout een verkeerde voorstelling van zaken

had gegeven en dat de soldaten bovendien niet hadden geweten dat zij
met een justitiebeambte van doen hadden gehad48.Hoe de kwestie verder
is afgehandeld worden wij helaas niet gewaar.
Uit diverse zaken is op te maken dat vele burgers in deze periode in armoede vervallen waren. In oktober 1799 achtte de raad het nodig om de hoofdofficier
nog eens nadrukkelijk te wijzen op het naleven van het plakkaat ter
-werin!3 van de bedelarij. Dit besluit kwam voort uit de overlast die de burgers :;inds enige tijd ondervonden van een groot aantal bedelaars49.Om
de huIpbehoevende burgers te steunen lanceerde de raad op 4 december
1800 het voorstel om een Economisch Instituut in te stellen. Dat zou zich
bezig moeten houden met de bereiding en uitdeling van goedkoop, maar
gezorid en voedzaam voedsel, de zogenaamde Rumfordse soep. Men
VI GGOIJe dat anders vele armen de winter niet door zouden kunnen komen,
nu de armenkassen van de kerkgenootschappen al zo zwaar aangesproken v\raren. Een week later kwam men met een concreet voorstel. Door
middc?lvan vrijwillige inschrijvingen hoopte men f 1000 tot f 1100 bijeen te
krijgen. Daarvan zou men gedurende de maanden januari tot maart zo'n
400 mensen dagelijks kunnen helpen. De inschrijving was een succes. Op
18 december was reeds een bedrag van f 1200 toegezegd en de verwachting was dat dit nog wel wat kon oplopen. Twee dagen later werden
de c:ommissarissen van het instituut geïnstalleerd. Het werd gevestigd in
een pand aan de Hoge Torenstraat, dat reeds door de stad werd gehuurd.
.,w-,..-.,

BalanS
Hoewlel de aanwezigheid van het garnizoen later wel economisch voordeel
heeft c~pgeleverd,betekende het in de hier beschreven periode een zware
adei.lating voor de stad. De argumenten van het stadsbestuur om niet zelf
tot dIe bouw van kazernes over te gaan komen niet onlogisch over, maar de
daalvoor in de plaats getroffen maatregelen betekenden ook een zware
aanslag op de stadskas. Daarnaast traden er telkens weer onvoorziene en
ongewenste neveneffecten op die een zware wissel trokken op de bevolking. In 1809 ging de raad eindelijk overstag en kocht men het Groothuis
aai I de Molenstraat. Daarmee werd dit pand de eerste kazerne in eigendomI van de stad. Het zou nog tot 1826 duren voordat men een echte
kaze?rneliet bouwen50.
Wellicht was de overlast minder geweest wanneer men eerder tot deze stap
was overgegaan. Anderzijds kunnen we het gedrag van de raad ook zien
als E?enfase in de ontwikkeling van het eenheidsdenken die zich voordeed
na hlet ontstaan van de Bataafse Republiek. Voor het eerst werd de defensie op nationaal niveau geregeld en dat vergde andere inspanningen op
lokaal niveau dan men gewend was geweest. Het heeft enige tijd geduurd
voordat dat besef was doorgedrongen.
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Dit waren de panden De Gekroonde Haan aan de Havendijk, De Oude Lombard aan de 

Haarstraat, en enige niet nader gespecificeerde panden van Adolph Palland van der Mast, 

Bastiaan en Gerrit den Hartog, Meijer Kleijn, Willem Wats en Servaas Hooijdonk. Dit blijkt 

o.m. uit AS, inv.nr. 67, 310v-316 en AS, inv.nr. 68, 112-114, 181-184, 219-221, 233v-234v,
259v-260v, 265~-266ven 291V-293v.
l0 Zie bijv. AS, inv.nr. 3991, 3e uitgaaf, 6e uitgaaf en 12e uitgaaf.
AS, inv.nr. 66, 214-217.
l 2 Zie AS, inv. nr. 70, 116v-117v; vergelijkbare problemen deden zich voor in de periode nov.
1799-mrt. 1800, zie AS, inv.nr. 70, 395-395v en AS, inv.nr. 71, 66-66v.
l3AS, inv.nr. 66, 523-525.
l4 AS, inv.nr. 67, 2-2v.
l 5 AS, inv.nr. 4021.
l6 Zie bijv. resoluties d.d. 9 en 23 februari 1796 (AS, inv.nr. 67, 46-48v, 58v-59), 22 november
en 1 december 1796 (AS, inv.nr. 67, 285v, 291v-292), 23 maart 1797 (AS, inv.nr. 68, 89v-go), 

11 en 18 mei 1797 (AS, inv.nr. 68, 125v-126v, 133). 

AS, inv.nr. 68, 137-138. 

l8 	 Zie bijv. resoluties d.d. 6, 13 en 27 juli 1797 (AS, inv.nr. 68, 155v, 158v, 165v-167), 3 augustus 1797 (AS, inv.nr. 68, 172, 181-183v), 28 september 1797 (AS, inv.nr. 68, 225-225v), 2, 9
en 16 november 1797 (AS, inv.nr. 68, 240v-242, 249v-252v), 7 december 1797 (AS, inv.nr.
68, 265), 29 maart 1798 (AS, inv.nr. 69, 92v-93).
AS, inv.nr. 68, 214v-216.
*
20 AS, inv.nr. 70, 85v-86.
21 Idem, 397-397v, 408-409.
22 AS, inv.nr. 71, 59v-62v.
23 AS, inv.nr. 67, 151v-152.
24 AS, inv.nr. 68, 207v-208v.

Bijv. 30 nov. 1797: l e bataljon der 8e halve brigade (AS, inv.nr. 68, 258); 16 feb. 1798: verschillende korpsen Franse troepen (AS, inv.nr. 69,53v-54); 19 feb. 1798: 3e bataljon der 48e
halve brigade en 60e halve brigade ((AS, inv.nr. 69, 57-57v); 8 apr. 1798: compagnie Franse
artilleristen (AS, inv.nr. 69, 96v-97).
26 AS, inv.nr. 70, 8-8v, 1OV-11.
27 Bijv. 28 feb. 1799: compagnie van het 2e bataljon der 60e halve brigade (AS, inv.nr. 70, 50v);
4 apr. 1799: 160 manschappen extra bij het garnizoen (AS, inv.nr. 70, 116v-117v).
28 AS, inv.nr. 70, 421v-423 (t.b.v. verschillende korpsen cavalerie en een bataljon van de 51e
halve brigade). Verder bijv.: 11 nov. 1799: 42e halve brigade; 12 nov. 1799: 90e halve brigade en lOe regiment Dragonders (AS, inv.nr. 70, 395~396,408).
29 AS, inv.nr. 70, 453v-455. Zie verder ook: Archief Burgerwacht, inv.nr. 5.
30 AS, inv.nr. 66, 311, 334.
31 Idem, 382-383.
32 Zie AS, inv.nr. 3991.
33 AS, inv.nr. 66, 567-572 (5 okt. 1795), AS, inv.nr. 67, 285v (22 nov. 1796), 293-293v (1 dec.
1796), AS inv.nr. 68, 22-33v (26 jan. 1797), 138v, 146-147 (25 mei en 8 juni 1797), AS, inv.nr.
69, 14v-16 (17 en 24 jan. 1799), 25-29, 31-31v (26 jan. en 7 feb. 1799).
34 AS, inv.nr. 67, 105-105v.
35 AS, inv.nr. 68, 77v (23 mrt.), 89v-90 (6 apr.), 112-114 (27 apr.), 133v-134v (18 mei), 146-147
(8 juni), 153v (29 juni) en AS, inv.nr. 290, brief d.d. 30-6-1797.
36 AS, inv.nr. 70, 276v-279.
37 Idem, 271-276v.
38 Zie bijv. AS, inv.nr. 70, 279-281v, 287v-288, 320v-321, 431v-345, 362-365.
39 Idem, 291v-292, 293v-294.
40 Idem, 345-347.
41 Idem, 367v-368.
42 Idem, 298-298v.
43 AS, inv.nr. 66, 91-93.
44 Een telling in de doopboeken levert de volgende aantallen op: 1790 10 onechte kinderen;
1791 10; 17925; 17937; 179411; lehelft17951;2ehelft17953; 17967; 17973; 179810;
1799 10; 1800 19; 1801 10.
45 DTB 26, d.d. 25-1-1800 (een tweeling) en 16-4-1800.
46 De verdeling over de jaren is als volgt: 1795 1 Frans-Nederlandshuwelijk; 1796 geen; 1797
3; 1798 3; 1799 5; 1800 6.
47 AS, inv.nr. 69, 330v-333.
48 AS, inv.nr. 70, 74v-76v.
49 Idem, 390-390v.
50 Zie hierover J. de Jong, a.w.
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PUTTEN UIT ZUIVERE BRON? 

Lokale geschiedbeoefening en de pest van 1349 


Bert Stamkot
Geschiedschrijving is een vak met tal van handicaps. Van groot belang is
de aanwezigheid van goed bronnen-materiaal, de bouwstenen voor elk
verhaal. Vaak zullen speurders ons alleen de bouwstenen tonen in de vorm
van een bronnenpublicatie. Dat is belangrijk werk, maar beslist nog geen
geschiedschrijving. Daarvoor hebben we een rode draad, een verhaallijn
nodig. Om de bronnen-bouwstenen een plaats in het geheel te geven,
moeten we een bouwplan ontwikkelen, een geschiedenistheorie. Wie uit
de bronnen gegevens put, krijgt al gauw één of meerdere ideeën, die de
basis voor een verhaal kunnen gaan vormen. De historicus is 'verplicht' om
zijn idee of theorie te toetsen aan hetgeen anderen reeds hebben bedacht
en geschreven. Hij zal ook een soort balans moeten opmaken, waarbij de
argumenten die zijn idee schragen uiteindelijk zwaarder zullen wegen dan
de bezwaren die hij ook zelf al tegen zijn theorie hoort aan te voeren. Twijfel
hoort de historicus (en andere wetenschappers) gezelschap te houden tijdens het proces van onderzoek, afwegen en schrijven. Zelfs als een artikel
reeds is gepubliceerd behoort men open te blijven staan voor nieuwe
gezichtspunten en bereid te zijn om de eigen mening te heroverwegen.
Uiteraard hoort ook hierin een balans te worden gevonden. Enerzijds zal
het ongeloofwaardig worden gevonden wanneer men met de dag een
totaal tegengestelde opvatting verkondigt, terwijl er anderzijds best een
bepaalde mening of theorie overtuigend gepresenteerd en aangehangen
mag worden, indien men alle andere opties - met redenen omkleed - heeft
moeten afwijzen.
Deze en andere problemen die met geschiedschrijving samenhangen zullen in het navolgende een rol spelen. Dat is onvermijdelijk en noodzakelijk
bij de behandeling van een historisch feit als de pestepidemie van omstreeks 1349. De vraag is, of wij naar aanleiding van dit feit, en aan de hand
van de zeer geringe en moeilijk te interpreteren bronnen, ook iets kunnen
beweren over de gevolgen van de pest voor Gorinchem en de daar toen
mogelijk aanwezige joden. U ziet het, ik breng dit toch vrij voorzichtig,
ondanks het gegeven dat ik ooit heb meegewerkt aan een publicatie over
Joods Gorcum, waarin de heer Jakob Becker juist deze materie op zeer
pregnante wijze presenteerde1. Een stelligheid die voor sommigen op zich
al voldoende grond vormde om stevige kritiek te leveren2. Afgezien van de
wijze van presenteren blijft de gedachtegang van Becker echter mijns
inziens interessant genoeg om op z'n minst als (een) theorie te fungeren.
Alvorens te trachten dat aan te tonen wordt het nu dienstig om eerst
Becker's betoog verkort weer te geven (de ook door hem aangedragen
argumenten en zijn bronverwijzing komen later aan de orde):

Toen de pest in 1349 woedde, zijn er Over de Haven acht huizen afgebrand. Dit versluierde bericht (censuur!) wijst op een vervolging van joden
die, evenals elders het geval was, ervan werden verdacht de pestepidemie
te hebben veroorzaakt, met als gevolg dat zij en hun huizen werden verbrand. Aanstichters tot de jodenhaat waren de geselbroeders. Zij stonden
in deze streken onder bescherming van de uit Gorinchem afkomstige bisschop Jan van Arkel. Via zijn bemiddeling verkreeg de Gorcumse kerk in
1362 relieken uit Ravenna. Bij die gelegenheid werd er nog eens aan gerefereerd dat de ongelovigen (de joden) hun straf van God kregen3.
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De grote pestepidemie of 'Zwarte Dood' wordt altijd geassocieerd met het
jaartal 1348. Wellicht komt dat omdat uit dat jaar één van de vroegste verhandelingen over de pest dateert, geschreven door de Catalaanse medicus
Jacme d'Agramont van Lerida4, maar meer indruk zal de pest zelf hebben
gemaakt toen deze in dat jaar woedde in grote delen van de toenmalige economische en culturele centra van Europa: Italië, Frankrijk en Spanje. Dat de
pest in het Verre Oosten is ontstaan, en hoe het virus zich heeft verspreid
heeft William McNeill inmiddels afdoend beschreven5. Relevant voor ons is
zijn kaartje waarop de verspreiding van de zwarte dood over Europa staat
aangegeven6.We kunnen hierop zien, dat het Nederlandse7gebied in 1349
werd getroffen en dat Gorinchem zelfs op de aangegeven lijn van juni 1349
lijkt te liggen. Waar de Gorcumse kroniekschrijver Cornelis van Zomeren
schrijft: wanneer in den Jaare 1348 de Pestziekten, bijna het geheele
Christendom zeer woedende quam aan te tasten8, daar zal hij het jaartal in
z'n algemene betekenis hebben gebruikt en de navolgende, specifiek op
Gorinchem betrekking hebbende zinnen, wel aan de pest, maar niet zozeer
aan dat jaartal hebben willen koppelen. Niettegenstaande dat is het goed
geweest, dat Becker nog eens duidelijk Gorinchem aan 1349 klonk. Iemand
als Van der Donk was hem met betrekking tot Gorinchem daarin reeds voor
gegaang. Overigens is 1349 al veel eerder als pestjaar genoemd, zoals door
de 15de eeuwse kroniekschrijver Johannes van LeydenIo.
Evenzeer hoort hier te worden opgemerkt ciaf er in de literatuur ook regelmatig sprake is van het pestjaar 1350. Vanuit Duitsland zou de pest toen pas
de IJsselsteden en Friesland hebben bereikt". Voor Deventer lijkt dat zeker,
want op 7 januari 1350 dienden de publieke vrouwen hun onderkomen te
verlaten vanwege de naderende 'mortalitas', waaraan in ieder geval de plaatselijke priester Willem Tollering in de zomer van 1350 ten offer vielI2. Ook de
'Tielse Kroniek' maakt dan melding van zo'n grote pestepidemie (die liespest
werd genoemd)13 en via deze Betuwse bron zijn wij Gorinchem toch wel
weer heel dicht genaderd!
De pest teisterde Europa tussen 1347 en 1351, maar grosso modo geldt
1348 als het pestjaar. De Nederlanden (en dus ook Gorinchem) kregen er
iets later mee te maken (1349), terwijl het oosten van het land toch eerst in
1350 zal zijn getroffen.

Mate van hevigheid
De pest heeft dus in 1349 de Nederlanden bereikt. De vraag is wel of en in
welke mate de ziekte ook hier om zich heeft heengegrepen. Er zijn op z'n
minst enkele gebieden in Europa, waar de ziekte zich niet heeft gemanifesteerd. Op het kaartje staat het oostelijk deel van Vlaanderen als zodanig
aangegeven. Maar het direct aangrenzende Henegouwen werd blijkens het
relaas van de Doornikse abt Gillis li Muisit (1275-1352) wel degelijk ernstig
getroffen. Recent onderzoek in de rekeningen van de grafelijke domeinen
van Henegouwen bevestigt enerzijds de ernst, maar toont ook dat er grote
verschillen bestonden tussen het ene dorp of het andere14. Iets dergelijks
kan worden ontleend aan de gegevens over de domeinen van de
Hollandse graaf: soms een verviervoudiging van het aantal sterfgevallen,
terwijl de lonen van de (schaars geworden) landarbeiders tot het dubbele
konden oplopen15. In Utrecht zou sprake zijn geweest van een geweldige
sterfte16, waarna ook de IJsselsteden en Friesland zijn getroffen1'.
Blockmans concludeert, dat het wel zeker is dat de Zwarte Dood de
Nederlanden in alle richtingen heeft doorkruist. Op vele plaatsen heeft ze
het sociale en economische leven grondig verstoord, maar globaal waren
de verliezen niet zo hoog als de 25 tot 40% die worden aangenomen voor
Italië en Engelandjg. Andere auteurs zijn nog terughoudender. Zo stelt
Gans in zijn Memorboek, dat de pest niet, of nauwelijks is doorgedrongen
in de noordelijke Nederlandenlg. De in 1985 overleden mediëvist H.!?H.
Jansen meende zelfs dat er goede redenen zijn om aan te nemen, dat de
Zwarte Dood niet tot Holland en Zeeland is doorgedrongen20.We moeten
dus voorzichtig zijn met het duiden van de aard en de omvang van de pest
van 1349 voor de Nederlanden21, maar constateren tevens (aan de hand
van de weinige, nieuwe feiten) dat in tegenstelling tot wat vaak gedacht is,
onze streken voor de pest niet zijn gespaard22.
Gegevens
Voor Hollands oudste en op dat moment ook de grootste en belangrijkste
stad, Dordrecht, zijn over de pest en de sterfte voor wat het jaar 1349
kan worden
betreft geen specifieke gegevens b e ~ c h i k b a a r ~Hetzelfde
~.
gesteld voor enkele andere steden met een uitgebreide geschiedschrijving, zoals Haarlem en Amsterdam. Het ontbreken van statistisch materiaal
noopte ook de onderzoekers Noordegraaf en Valk om hun verhandeling
over de pest in Holland eerst met de late middeleeuwen aan te vangen24.
De vraag is nu waarom we nauwelijks over gegevens beschikken. In de
eerste plaats was Holland toen nog een gewest dat aan het begin van zijn
economische en culturele ontwikkeling stond. De hoeveelheid geproduceerde (en bewaarde) documenten was nog beperkt. In de tweede plaats
moet - volgens Jansen - de opmerkelijke onvolledigheid van de documenten uit die jaren worden toegeschreven aan de heilloze politieke verwarring
van de Hoekse en Kabeljauwse twisten2=, maar volgens Blockmans ontbreken de gegevens juist tijdens de pestjaren als gevolg van de ontredde-

ring die de epidemie veroor~aakte~~.
In de derde plaats veronderstelt
Becker dan nog dat bronnen onderwerp van censuur zullen zijn geweest
(zie hierna).
Opmerkelijk is nu dat we voor Gorinchem wel over een - overgeleverd bericht beschikken. De eerste regel die chroniqueur Van Zomeren27 aan
deze materie wijdt is nog van algemene aard: Wanneer in den Jaare 1348
de Pestziekfen bijna het geheele Christendomzeer woedende quam aan te
tasten, zo dat 'er op veele plaatsen van de tien nauwlijks één overschoot.
De tweede zin heeft echter specifiek op Gorinchem betrekking: zo gevoelden deze Stad ook die zwaare straf: want in eene oude aantekening staat,
dat den Pastoor, Kapellaan, eenige Schepenen en wel vier hondert andere
Menschen wierden weg gerukt, zo dat de droefheid der Inwoonderen groot
was. Deze zin zou in theorie betrekking kunnen hebben op een latere pestepidemie, zoals die van 1368 die de Nederlanden in (veel) heviger mate
moet hebben getroffen, en zou dan een foute interpolatie van Van Zomeren
zijn, maar dat is hooguit een veronderstelling en die valt bij absentie van de
oude aantekening ook niet meer te controleren. Indien juist gedateerd, dan
laat deze mededeling geen andere conclusie over dan dat Gorinchem in
1349 (evenals in 1360 en 1 3 6 8 ~wel
~ )door de pest is getroffen! Het aantal
slachtoffers is met 400 zelfs gekwantificeerd en in samenhang met de
opmerking dat er op vele plaatsen van de tien er nauwelijks één overschoot
(zie hiervoor) zou in de kroniekenbeeldspraak het Gorcumse dodental van
één op tien mooi passen. De totale bevolking van het stadje in wording was
rond 1350 zeker niet hoger dan 4.00029, maar zal zelfs aanmerkelijk lager
moeten worden ingeschat dan de 3.000 a 3.500 inwoners die voor omstreeks 1400 zijn berekend30. Nu kon de middeleeuwer honderdtallen nog
redelijk inschatten, bij getallen boven de duizend werd dat (ook vanwege
het ontbreken van registraties) stukken moeilijker. Het percentage slachtoffers zal dan aanmerkelijk hoger hebben gelegen: dichter bij de twintig
dan de tien procent.
Over de mate waarin de pest in Holland woedde ontbreken harde gegevens. Alleen voor Gorinchem is een getal van 400 slachtoffers overgeleverd. Zo dit aantal de twintig procent naderde, blijft het toch lager dan de
25 tot 40% die worden aangenomen voor Italië en Engeland3', maar komt
het wel dichtbij het Europese gemiddelde van ten minste een vijfde aan
bewoners die door de Zwarte Dood waren weggerukt32.
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Psychologisch effect
Het moge duidelijk zijn dat de pest van rond 1349 alleen al daarom zo'n
effect had op tijdgenoten, waar het de eerste epidemie betrof van wat een
lange reeks zou worden. Een eerste uitbarsting van een ziekte waarvan de
verwoestende uitwerking zelfs de weinig verwende middeleeuwer enorm
schokte. Daar komt bij dat in de grootste delen van Europa het bericht over
de pest sneller de ronde deed dan de ziekte zelf. Binnen één of twee maanden zal het nieuws over de pest in Italië tot in alle uithoeken van Europa zijn

bekend geraakt. Het wachten was op de komst van de plaag, en dat kon
zelfs nog twee jaar duren. Het lijkt logisch om in dat licht bezien te veronderstellen dat de spanning (naast de harde strijd om het naakte bestaan)
bij velen fors zal zijn t ~ e g e n o m e n Radicalisme
en (al aanwezige) joden~~.
haat kregen daardoor een snel uitdijende omvang. Aanvankelijk, in Italië en
Zuid-Frankrijk als reactie op de pestepidemie zelf, spoedig elders als reactie op het nieuws van de pest-epidemie en om te pogen een dergelijke epidemie af te wenden. Voor het reconstrueren van een chronologisch verhaal
is het dus belangrijk om te stellen dat gesignaleerde uitingen (bijvoorbeeld
van flagellanten jegens joden) zeer wel eerder konden plaatsgrijpendan de
pestepidemie zelf.
Waar angst regeert, daar is blijkbaar de behoefte aan een verklaring en het
aanwijzen van een zondebok onvermijdelijk: De Joden wierden beschuldight dat sij de wateren vergift hadden, aldus onze 'eigen' Abraham
Kemp34.Dit verhaal over de vergiftiging van de waterbronnen door joden35,
werd al snel nadat de eerste gebieden door de pest waren getroffen rondverteld en ging als een lopend vuurtje door Europa. Met name in de grote
steden van het Duitse Rijk vonden pogroms plaats jegens joodse inwoners.
Berichten over de verbranding van 700 resp. 2000 joden in Bazel en
Straatsburg zijn ~vergeleverd~~,
terwijl er in Mainz zelfs 12.000 slachtoffers
zouden zijn gemaakt3'. Deze voorbeelden zijn met vele andere gevallen
aan te vullen38.
Er is heus wel getracht tegen deze waan een dam op te werpen. Zo vaardigde paus Clemens VI al in september 1348 een bul uit waarin hij aangaf
dat ook de joden slachtoffer van de pest waren en dat het onchristelijk was
hen valselijk te beschuldigen. Hij drong er bij de geestelijken op aan om de
joden in bescherming te nemen39.Er zijn dan ook gebieden en steden aan
te wijzen, waar joden niet vervolgd werden, of waar bestuurders met meer
of minder succes hebben getracht bescherming te bieden dan wel de
volkswoede te kanaliseren.
Het nieuws over de naderende pest had een enorme psychische invloed
op de middeleeuwer. Als zondebokken werden de joden aangewezen
omdat zij het drinkwater zouden hebben vergiftigd. Ofschoon de paus deze
zienswijze afkeurde en zelfs opriep tot bescherming, zijn in vele plaatsen
de joden toch slachtoffer van pogroms geworden. Alvorens na te gaan in
hoeverre deze problematiek ook op de Nederlanden betrekking had, proberen wij eerst te inventariseren, of en waar er überhaupt joden woonden
en in hoeverre zij met name bij geldhandel waren betrokken.

Joden en geldhandel
Dat er omstreeks 1348 in Nederland al joden verbleven is - hoewel de
berichten schaars zijn - evident. Met name in het oosten (Overijssel en
Gelderland) en het zuiden (Noord-Brabant en Limburg) vestigden zij zich in
of bij de opkomende handel~steden~~.
De in 1190 nieuw gestichte stad 'sHertogenbosch zou zo zelfs flink wat joods volk hebben aangetrokken.

Overigens komen van Den Bosch en ook van Born in Limburg berichten
over jodenvervolgingen van vóór het pestjaar 134841.
Hertog Reinoud II van Gelder verzocht in 1339 zijn leenheer, de Duitse keizer, om joden in zijn gebied te mogen toelaten. Wellicht betrof het hier
joden die Rijnafwaarts veiliger streken zochten, na pogroms in de Elzas
(1336). De vluchtelingen moesten voor de Gelderse gastvrijheid overigens
wel betalen42.Ook in Utrecht is de aanwezigheid van joden sinds de 14de
eeuw a a n t ~ o n b a a rVoor
~ ~ . Holland en dus ook Gorinchem ontbreken echter de harde bewijzen voor de eventuele aanwezigheid van joodse ingezetenen. Gans lijkt daaruit te concluderen dat Holland en Zeeland nog onbelangrijke gebieden waren, die op de - op handel aangewezen - joden derhalve geen aantrekkingskracht ~ i t o e f e n d e nWel
~ ~ . waren er - blijkens de
grafelijke rekeningen - incidenteel soms joden aan het Hof te Den Haag
verbonden. Zo leverde de arts Isaak omstreeks 1330 verschillende goederen, waaronder parels, aan de graaf en stond er een wijnhandelaar Simon
geregistreerd (1343-1345)45.
Voor de middeleeuwse christenen was het handelen in geld in beginsel
zondig. Vooral het lenen van geld tegen rente werd als woeker gezien en
ten scherpste afgekeurd. Doordat echter het goederenverkeer snel expandeerde, ontstond er een toenemende behoeftetot financiering. Bankiers uit
Noord-Italië (met name Lombardije) en joodse handelaren (joden waren
uitgesloten van de meeste ambachten) voorzagen in de verlangde geldleningen. Dat daarbij hoge renten werden gevraagd was vooral een gevolg
van de enorme risico's waarmee de omslachtige middeleeuwse handel
Van de Nijmeegs-joodse bankierservice maakte
werd ge~onfronteerd~~.
Reinoud van Gelder gebruik47, terwijl in het oosten ene Godschalk van
Recklinghausen zijn boeken bijhield48 en daaraan de oudstbekende
In de jaren 134211343
Hebreeuwse teksten in Nederland toevertro~wde~~.
vervoerden enkele 'niet bij name genoemde joden' voor graaf Willem IV
van Holland geld van Den Haag naar de Zuidelijke Nederlanden50.
Handelsstad Dordrecht kende al in 1285 een Italiaanse geldschieter51 en
omstreeks 1340 waren ter plaatse lombarden werkzaam52.De geldhandel
sloeg Gorinchem beslist niet over. In de binnenstad kennen wij nu nog altijd
de Oude Lombardstraat, waar zeker vanaf 1560 de uit Piemonte afkomstige Leonard Maestry zijn tafel van lening mocht houden53.Voorts was er in
1482 al sprake van een s'lomberts en/e achter de Molenstraat ter hoogte
van de latere Doelen54.De geschiedenis van de Gorcumse 'lommerd' reikt
echter veel verder terug, want toen in 1325 ene heer Pieter van de Lek in
ernstige geldzorgen kwam te verkeren moest hij een lening in Mechelen
afsluiten, omdat hij bij de naburige lombarden in Gorinchem reeds schulden had (circa 2200 pond zwarte t o u r n ~ o i s e n ) Het
~ ~ . ligt voor de hand te
veronderstellen, dat o o h e Heren van Arkel er het nut van inzagen om lombarden een werkplek te gunnen, Gorinchem als handelsplaats te promoten
en niet in het laatst om de eigen positie te versterken. In 1359 kregen de
Arkels dan ook zeggenschap over de goederen van Van der Lek en moes-

ten de laatsten erkennen altijd mannen van Arke1 te zijn geweesSe. Of de
Gorcumse geldhandelaren van 1325 nu uit Lombardije kwamen of joods
waren vermeldt deze bron niet. Wel is bekend dat in 1324 althans één persoon was getooid met de naam Tomis die L ~ r n b a e & ~niet
; bepaald een
joodse naam. Indien onder hen joden waren, dan zouden zij in vergelijking
met Nijmegen en Utrecht wel erg vroeg aan de slag zijn gegaan en zouden
zij hooguit tot de groep van in 1309 uit Brabant en Limburg verdrevenen
hebben kunnen behoren.
In Brabant, Utrecht en Gelre woonden al joden, die zich met geldhandel
inlieten. Zelfs het Hof van Holland onderhield via enkele joden van elders
bankcontacten. Dordrecht en Gorinchem kenden lombarden. Of hier sprake was van joodse contacten of activiteiten is niet bekend, maar is gelet op
de situatie elders wel denkbaar.
Een vestigingsplaats
De heren van Arkel namen in de 14de eeuw in aanzien toe. Ofschoon zij
het Land van Arkel met Gorinchem en de burcht in het Wijdschild in leen
hadden van de graaf van Holland, slaagden zij erin een tamelijk autonome
positie te verwerven. Door de Arkels gestimuleerd werd hun hoofdplaats
economisch belangrijker, zonder dat het stadsvormingsproces al was afgerond. Het bestuur van de plaats kende al vroeg (1313) schepenen, waarvan er in ieder geval in 1349 zeven werden geteld, daarnaast zouden er
toen ook al twee burgemeesters zijn geweest5*. Eerst met de verlening van
een handvest door Otto van Arkel in 1382, kan het proces van stadsvorming juridisch als afgesloten worden beschouwd59. De heer had het
benoemingsrecht ten aanzien van de schepenen en bijvoorbeeld ook van
de kanunniken van het mede door hem in 1378 gestichte kapittel dat aan
de Grote Kerk werd verbondene0.
Het stadsgebied kende een tweetal terreinen waarvan de heer eigenaar
bleef. In de eerste plaats betrof dat het 'landsheerlijke kavel', een strook
land die reikte vanaf de ontginningsbasis Arkelstraat/Molenstraat tot aan de
(latere) stadswal. Het omvatte het marktveld, de parochie- (en kapittel)kerk
en - aan de overzijde van de Krijtstraat - het Arkelse Hof (en wellicht het
gebied ten zuiden hiervan). Eerst ruim nadat in 1412 de Arkelse bezittingen
zijn overgegaan in handen van de graaf van Holland, gaf Philips van
Bourgondië toestemming om een op de markt staand pakhuis om te bouwen tot stadhuis (1437). Daarmee kwam het oude raadhuis aan de
Hoogstraat (dat vanouds dus op stadsterritoir stond) te vervallen. Het
Arkelse Hof zou ondermeer vervangen worden door de s t a d s s ~ h o o l ~ ~ .
Functie en status van dit terrein en deze bebouwing stonden nauwelijks toe
dat hier ruimte voor gewone bewoning zou zijn, laat staan voor de vestiging
van vreemdelingen.
Het tweede gebied, het Wijdschild, was ook een vrij eigendom of allodiaal
goed dat de heren van Arkel in leen hadden terug ontvangen van de graaf
van Holland (1290)62.Buitendijkse gebieden, op- en aanwassen waren vrij-

wel per definitie van de ~andsheren~~.
Zo behoorde de voor Gorinchem in
de Merwede gelegen Galgenwaard tot in de 16e eeuw gedeeltelijk aan de
of het Wijdschild was
graaf van Hoorne, heer van ~ l t e n a De
~ ~Lingedelta
.
nog vóór de afronding der bedijking van de Alblasserwaard (1277) en
Tielerwaard (eind 13e eeuw) van betekenis geworden door de bouw van de
zogeheten 'keizerlijke' burcht der Arkels (1267). De ringdijk van het hoogheemraadschap van het Land van Arkel beneden de Zouwe werd in
Gorinchem gevormd door de Korten- en Langendijk. Ten oosten van die dijken kwam een (stads)gracht te lopen, die werd gevormd uit, of verbonden
met, een Lingetak die zich uiterlijk omstreeks 1300 tot haven ~ n t w i k k e l d e ~ ~ .
Daarmee is de fysieke scheiding tussen het oudste deel van Gorinchem en
het 'heerlijke' Wijdschild een feit geworden.
Al vroeg in de 14e eeuw gaat er 'Over de Haven' gebouwd en gewoond
worden. Dit is zeker vanaf 1324 het geval, wanneer twee schepenen de
overdracht van een 'jaartijns' registrere@. In een akte uit september 1551
wordt nog gewag gemaakt van een overgeleverde aanduiding van het
gebied ten oosten van de Haven als 'in 't graeffschap van Benthem', tegenover het westelijke en oudere 'Groot G~rinchem'~'.
Zo er zich joden in Gorinchem zouden hebben mogen vestigen, dan rijst
uiteraard de vraag waar zij eventueel mochten gaan wonen. Waar de heer
van Arkel het voor het zeggen had, kon hij een plaats aanwijzen, uiteraard
op een stuk grond dat zijn eigen bezit was. Het landsheerlijke kavel was te
voornaam. Het gebied Over de Haven daarentegen lag afgescheiden van
de eigenlijke stad en was pas kort in ontwikkeling. Eventuele nieuwe bewoners (Tomis die Lumbaert?) konden aan die ontwikkeling bijdragen. Zoals
dat ook in 1365 nog het geval was toen 'eenige rijke kooplieden uit Luik en
Keulen' zich Over de Haven mochten vestigen68. Op hen komen wij nog
terug.
Er waren in Gorinchem een tweetal terreinen waarover de heer directe zeggenschap had. Alleen het gebied Over de Haven lijkt een ideale plaats die
aan eventuele (joodse) vreemdelingen ter vestiging kon worden toegewezen. Het gebied lag apart en was sinds kort in (een te stimuleren) ontwikkeling.

Pestpogroms en flagellanten
Ofschoon er in de Nederlanden niet veel joden zullen zijn geweest, werden zij hier evenzeer het slachtoffer van pestpogroms. Volgens tijdgenoot
Jan van Boendale zou in Brabant de pogrom van hogerhand zijn ge'instigeerd en zouden alle joden uitgemoord zijn69. Voor jodenmoord in Gelre
zijn geen rechtstreekse bewijzen. Wel zijn er lijsten bekend waarop
schuldbrieven, panden en goederen van joodse bezitters staan geregistreerd, waardoor volgens Speet vermoed kan worden dat de Gelderse
hertog de vervolgingen zo niet georganiseerd, dan toch zeker gedoogd
zal hebben, in de hoop er financieel beter van te worden omdat hij bij
joden uitstaande schulden niet meer hoefde in te lossen en de nagelaten

bezittingen hem toevielen krachtens zijn beschermheer~chap~~.
In het
Memorboek van Deutz (tegenover Keulen) worden de medejoden van
Arnhem, Nijmegen en Zutphen als slachtoffers herdacht7'. Ofschoon
Speet naast de hertog van Gelre de bisschop van Utrecht in één adem
noemt, dient er toch onderscheid te worden gemaakt. Er zijn geen aanwijzingen dat de bisschop in contact stond met joodse geldhandelaren7*.
De kerk zal zulks ook niet hebben toegestaan. Wel waren er in het
Oversticht particulieren die bij joodse bankiers in het krijt stonden. De vervolging verliep hier volgens een ander beproefd recept, namelijk met
behulp van de flagellanten.
De beweging der flagellanten, geselaars of kruisbroeders is in 1260 ontstaan in Italië. Het waren rondtrekkende lieden, die onder luid gezang
Gods genade afsmeekten door zichzelf te geselen73. De Tielse Kroniek
meldt flagellanten anno 129674. In het jaar van de Zwarte Dood kwam
deze beweging weer op, in de Nederlanden het eerst in Vlaanderen en
H e n e g ~ u w e n Het
~ ~ . is Gillis li Muisit uit Doornik die beschreef hoe op 15
augustus 1349 ongeveer 200 geselaars uit Brugge aankwamen, en hoe zij
de week daarop gezelschap kregen van honderden medebroeders uit
Gent, Sluis en Luik en tenslotte 400 man uit Dordrecht, zodat er tussen 12
september en 23 oktober ongeveer 3.500 flagellanten in de stad waren76.
Er kwamen dus heel wat geselende deelnemers uit Holland. Vanuit hetzelfde gewest waren ook nog 120 flagellanten naar Londen overgestoken
en zelfs Willem V de (latere) graaf van Holland en Zeeland, schijnt zich bij
haar te hebben a a n g e ~ l o t e n ~De
~ . tocht van de flagellanten vanuit
Dordrecht is in kaart gebracht7* en de indruk wordt gewekt alsof zij op hun
tocht wellicht vanzelf langs Gorinchem zijn getrokken79. Inderdaad loopt
de lijn vanaf Dordrecht eerst oostwaarts, alvorens naar het zuiden af te
buigen. Een merkwaardige omweg, aldus de Gorcumse archivist Van
Dijks0.Want de kaarttekener trok de lijn dus in een boog om de Biesbos
(die hier als een zee-inham is getekend) heen, een onnodige handeling,
want de Biesbodzee-inham is eerst als gevolg van de SintElisabethsvloed van 1421 ontstaan, ruim zeventig jaar na ons flagellantenprobleem! Vanuit Dordrecht kon men in 1349 nog over land direct naar
het zuiden reizen. Toch geeft deze kaart iets weer van de bewegingen die
rondtrekkende flagellanten maakten en die door li Muisit zijn beschreven.
Het rondtrekken had onder meer ten doel om aanhangers uit andere
plaatsen te werven en om groepen van elders op te nemen. Dit 'systeem'
functioneert nog steeds bijvoorbeeld bij grote protestoptochten, of zoals
ik het mij zelf nog kan herinneren van de Koninginnedagen in het
Gorinchem van de jaren zestig: wij moesten als leerlingen van de
Poortersschool naar de aubade voor het Stadhuis op de Grote Markt;
lopend, niet via de kortste weg maar door de halve Haarwijk en via
Concordiaweg en Arkelstraat naar de Markt. Onderweg sloten de andere
lagere scholen zich aan, zodat zich een indrukwekkende stoet formeerde.
Het kan dus voor flagellanten uit Dordrecht toch functioneler geweest zijn

om via Gorinchem te gaan, aldaar mogelijk nog mensen te recruteren
enlof eventuele deelnemers uit Utrecht en Tiel in de stoet op te nemen. De
Tielse Kroniek meldt het opduiken in 1350 van een groep mensen...
getooid met het kruis... en (die) zich met zwepen kastijddena1,maar deze
mededeling zal eerder betrekking hebben op een Utrechts-Overijsselse
flagellanten-tocht.

Bisschop Jan van Arkel
Utrecht kan dus blijkbaar in verband worden gebracht met de flagellanten.
Over het bisdom Utrecht, of het Sticht, zwaaide sinds 1342 Jan van Arkel
de sceptera2. Hij was naar alle waarschijnlijkheid een halfbroer van de
gelijknamige heer te Gorinchema3.Het lijkt wel vast te staan dat de joden
in het Sticht zwaar onder vervolging te lijden hebben gehad. In de stad
Utrecht, waar al een eerste jood in 1231 werd vermeld, moeten de geselbroeders slachtoffers hebben gemaakt. 'Utrich' wordt als plaats van vervolging in het Memorboek van Deutz herdachta4.Hetzelfde geldt ook voor
Zwolle, alwaar enkele joden eind augustus 1349 op de brandstapel om het
leven zijn gebracht. De lokale kroniekschrijver Albert Snavel merkte op dat
zulks gebeurde prorsus amore Dei (uit liefde voor God)85.De volgende flagellanten-halte was Deventer. Op 28 september verschenen hier de 'cru~ i f e r ien
' ~ zij
~ maakten een eind aan de joodse gemeenschap ter plaatse*'. Ook de namen Zwolle en Deventer en wellicht Kampen zijn in het
Deutzer Memorboek opgetekenda8.
Aan deze 'processie' der geselaars in september werd in ieder geval deelgenomen door een groep aanzienlijken uit het N e d e r ~ t i c h tOf
~ ~bisschop
.
Jan van Arkel daartoe gerekend moet worden, daarover lopen de meningen uiteen. Er wordt beweerd dat hij zelf gedurende enige tijd met flagellanten is opgereisdgO,terwijl Jan van Arkel's biograaf Rutgers echter
betrekkelijk weinig waarde hecht aan deze beweringg1.Feit is wel dat er in
dit bisdom fors is huisgehouden. Of paus Clemens VI volgens Zwarts, speciaal aan de Nederlandsche bisschoppen heeft gedachtg2toen hij op 20
oktober 1349 zijn bul tegen de flagellantenpraktijken uitvaardigde, staat te
bezien. Tuchman plaatst althans het optreden van de paus in een Franse
contextg3. Feit is ook dat de Utrechtse bisschop pas op 13 mei 1354 een
anti-flagellanten verordening uitvaardigde, namelijk een verbod op de kerkelijke begrafenis van lijken die in kledij der flagellanten waren gehuldg4.
Daar kan dan weer tegenover worden gesteld dat hij de flagellanten in
Vollenhove een vrijplaats zou hebben aangeboden (1355)95,mogelijk om
het pas (12 juli 1354) door Van Arkel met stadsrechten begiftigde plaatsje
een economische impuls te geven.
De rol van de uit Gorinchem afkomstige bisschop kan dus dubieus
geweest zijn. Er is van zijn kant geen veroordeling van het tegen joden
gerichte geweld gekomen of bekend, terwijl dat in navolging van paus
Clemens zeer wel had gekund. Mede daardoor kunnen er verdenkingen
dat hij sympathiseerde met de flagellanten zijn gerezen.

Een Utrechtse munt met beeldenaar van Jan van Arkel

De brand te Gorinchem
Waar joden door flagellanten of anderen werden vervolgd, daar geschiedde dat meestal door de slachtoffers naar de brandstapel te brengen of zelfs
in hun huizen levend te verbranden. In Mainz zouden de vervolgden zich
zelf in de voor hen ontstoken vuren hebben geworpeng6.Te Bazel was een
speciaal huis op een eilandje in de Rijn gebouwd waar de samengedreven
joodse gemeenschap in rook opging en te Straatsburg diende de begraafplaats als macaber decorg7.In het Oostenrijkse Krems werd de joodse wijk,
inclusief de bewoners, platgebrandg8. Kan dit patroon ook in de
Nederlanden worden waargenomen? Uiteraard, waar de joodse gemeenschappenehiererg beperkt van omvang waren, zal de impact minder groot
geweest zijn. De aantallen omgebrachte joden waren klein en dus kwantitatief nauwelijks te onderscheiden van wat zich op andere gebieden in de
middeleeuwse samenleving aan geweld (ook in het kader van rechtspleging) manifesteerde. Waren er gewoon minder incidenten, of was de
schaal te bescheiden om tot de bronnen door te dringen? We horen wel
van moordpartijen, of kunnen uit de bronnen afleiden dat er joden zullen
zijn vermoord, maar slechts in een enkel geval is de ware toedracht overgeleverd. Soms werden joden gevangen gezet (Arnhemg9) of verjaagd
(Utrechtqoo).Van verbranding was in ieder geval sprake te Zwolle1oi en
voor Nijmegen wordt dit aangenomenlo2.
Kan het bericht dat te Gorinchem in dit zelve Jaar verbrande op de Haven
agt huyzenio3 geplaatst worden in de context van een lokale jodenvervolging? Het antwoord 'neen' ligt voor de hand. Immers de bezorger van dit
bericht, Cornelis van Zomeren, geeft tevens zelf aan hoe dat zelve bygekomen is vind ik niet vermeld. Bovendien is de aanwezigheid van joden te
Gorinchem überhaupt niet aangetoondio4. Wie streeft naar een betoog
waarin juridische bewijslast de doorslag geeft heeft dan gelijk en is ook

helaas meteen uitgepraat. Wie tracht bronnen ook op hun intrinsieke waarde te toetsen en samenhangen zoekt, die kan op z'n minst tot een theorie
komen, waartoe ook de volgende opmerkingen horen te worden gemaakt.
Neen, er is geen bewijs dat er joden te Gorinchem waren. We hebben hiervoor in ieder geval wel aangetoond, dat er ook in deze stad geldhandel
bestond, een bedrijfstak waarin ook in Holland joden actief waren. Die
expertise moest van buiten de stad komen, dus van lombarden of (toch?)
joden. Van de lokatie Over de Haven hebben wij al gezegd dat dit een bijzonder stadsdeel was, de aangewezen plek voor de vestiging van vreemdelingen. Het bericht over de brand wordt tegelijk gebracht met een mededeling over de pest. Dat kan natuurlijk toeval zijn, maar daar kan evenzo
goed samenhang in gezocht worden. Hoe bijzonder is een bericht over
deze brand eigenlijk? Het is de oudste vermelding over een brand in de
stad, waarbij niet meer dan acht huizen in de as zijn gelegd. Afgezien van
branden als gevolg van oorlogshandelingen of de door bliksem getroffen
kerktoren, kennen we alleen grote stadsbranden; die van 14 september
1388 heeft bijna de gehele stad verwoestlo5. Op 16 mei 1432 werd
Gorinchem door een grooten brand geteisterdlo6.De brand van 1503 moet
ook een 'zware' zijn geweest, waarbij 280 haardsteden zijn vernield, terwijl
op 17 april 1536 een grote brand vele huizen bij de Arkelpoort verteerde107.
Kolossale branden in de 14de en 15de eeuw, terwijl in de toch veel beter
gedocumenteerde 16de eeuw de branden 'zwaar'en 'groot' worden
genoemd, zonder het aantal vernielde panden te melden. Overigens is dan
het proces van 'verstening' van de stad al een eindje op weg. De brand,
gekoppeld aan het pestjaar, was dus een klein brandje. De reden van vermelding moet dus een speciale zijn geweest. De bijzonderheid kan natuurlijk worden gezocht in het feit dat deze brand in een relatief nieuw stadsdeel woedde. Wij constateren tevens, dat het eigenlijk alléén in deze afgezonderde wijk mogelijk kan zijn bevonden om, zonder veel risico voor de
rest van de stad, een brand te stichten! Op basis van deze overwegingen
en de vergelijking met situaties elders kan dus op z'n minst een theorie met
betrekking tot een mogelijke jodenvervolging te Gorinchem worden ontwikkeld.

Handelaren uit Luik en Keulen (1365)
De nieuwe wijk kreeg nieuwe bewoners. Genoemd wordt een Elisabeth
(de) Kemp op de hoek van BurgstraatIAppeldijk (1359)lo8.In 1365 vestigden zich Over de Haven enige rijke kooplieden uit Luik en Keulen. Zij dreven handel in granen, steen en kalklog.Dit bericht werd beschouwd als een
indicatie voor de ontwikkeling van de economie van de stad in het algemeen en het bouwbedrijf in het bijzonderllO. Voor ons is nu relevant dat
deze migranten zich juist hier vestigden, waarschijnlijk de hen toegewezen
plaats, tevens een toplokatie voor handelaren. Wat voor de vermelding van
de kleine brand geldt, is ook op dit bericht van toepassing. Waarom is juist
dit bericht overgeleverd en waarom kan deze melding bijzonder zijn.

Vestiging van migranten was in de regel van alle tijden (sla de poorterinschrijvingen er maar eens op na). De meesten kwamen uit de directe
omgeving, maar altijd klopten ook lieden uit verder gelegen gebieden aan
de Gorcumse poorten. Wie nu de later opgestelde pestverordeningen
naleest, die zal kunnen constateren dat er in perioden van pestepidemieën
of de dreiging daarvan, juist de migratie (en dus de mogelijke verspreiding
van de ziekte) aan banden werd gelegd. Noordegraaf en Valk hebben zich
in hun boek over de pest vooral op die verordeningen en reglementen
gebaseerd. Zo signaleren zij dat in 1502 het Gorcumse stadsbestuur iedereen uit Utrecht of Geertruidenberg de toegang tot de stad verbood vanwege de pest. Onder verwijzing naar Van Zomeren achtten zij het mogelijk dat
alles en iedereen de toegang ontzegd kon worden, hetgeen tijdens de
Zwarte Dood (1349) het geval geweest zou zijn1 l.De bijzonderheidvan de
komst der Luikse en Keulse handelaren kan dus gelegen zijn in het feit dat
vestiging van elders weer was toegestaan omdat het pestgevaar (van 1360
eerder dan van 1350) was geweken. Er kan ook een andere verklaring zijn.
De vervolging van de joden in 1349 had in Holland in ieder geval als resultaat dat het joden nu expliciet was verboden nog langer een rol in de geldhandel te spelen. De graaf en de steden leenden uitsluitend nog van (nietjoodse) lombarden112.Als de vestiging van joodse handelaren (weer?) zou
zijn toegestaan, dan zou dat een vermeldenswaard feit zijn, terwijl dan
tevens benadrukt zou zijn dat deze nieuwelingen zich niet met geldhandel
maar met gewone koophandel onledig zouden houden. Becker acht het
niet onmogelijk dat eventuele joodse kooplui uit Luik en Keulen afkomstig
zijn. In 1365 woonden er in deze steden joden en die handelden in allesii3.
Na twee zware pestepidemieën zal er ook in Gorinchem ongetwijfeld
behoefte hebben bestaan aan speciale vaklieden, terwijl ook de bouwactiviteiten en toeleverantie van materiaal werden heropgestart.
Belemmerende bepalingen werden opgeheven, waardoor het soms zelfs
voor de joden weer werd toegestaan om bepaalde economische functies
te vervullen. Toch lijkt het niet erg waarschijnlijk dat Luikse joden naar
Gorinchem zouden zijn afgereisd. Zo bisschop Jan van Arkel een antijoods verleden kan worden toegedicht en hij een dergelijk principe zou blijven uitdragen, dan zal hij ook vanaf 1364, maar nu als bisschop van Luik,
misschien wel het vertrek van joden uit die stad hebben willen bevorderen,
maar dan niet zijn geboorteplaats Gorinchem als hun eindbestemming
hebben willen zien. Overigens zij hierbij tevens opgemerkt dat het Van
Arkel in Luik niet is gelukt om zijn oppergezag definitief te vestigenii4.
Dat er in 1365 Over de haven handelaren uit Luik en Keulen kwamen
wonen is op zich een bijzondere vermelding. Het bevestigt ons in de constatering dat Over de Haven als vestigingsplaats voor vreemdelingen werd
aangewezen. Voorts kan het gegeven worden gerelateerd aan de pest, in
die zin dat het de opheffing van beperkende maatregelen lijkt te illustreren.
Als hier al sprake kan zijn van joodse handelaren dan lijkt de aparte vermelding van de aard der handelsactiviteiten er op te wijzen dat in ieder

geval voorkomen wordt dat de gedachte naar joodse geldhandelaren kan
uitgaan. Die professie was voor hen in Holland inmiddels verboden.

Relieken
In 1573, direct na de Reformatie, werd het kerkzilver gewogen en te gelde
gemaakt. Tot de kerkschatten behoorde een zilveren arm en hand, wegende 6lI2mark115.Dit was de reliek van de heilige Apollinarus (al in 44 n.Chr.
de eerste bisschop van Ravenna). In Gorcums oudstbekende kroniek van
Pauw lezen we dat de bisschoppelijke arm gebracht weert bij eenen eersamen prister, die cureyt ende pastoor was van der kercken van Gorcum,
geheyten Niclas Pokers, geboren van eersame ouders, uuyter selver stede
van Gorcum in die jaren mccclv (1355)' 16. Volgens Rutgers1 luidt het verhaal dat bisschop Jan van Arke1 tijdens zijn bezoek aan Italië een visioen
kreeg, waarin hem werd opgedragen de bisschop van Ravenna over te
halen de relieken aan zijn kapelaan en priester van Gorinchem, Nicolaus
Poker, mee te geven. Eerst in 1362 kwam Poker met de reliek in de stad
aan. Otto van Arkel en de gehele bevolking juichten: de ongelovigen kregen hun straf van God. De priester kreeg een brief van de Utrechtse bisschop mee, waarin de stad verplichting werd opgelegd om het feest van
Apollinaris te vieren en een aflaat van veertig dagen te schenken aan hen
die de relieken kwamen vereren. Het zal de bedoeling zijn geweest om het
prestige van de kerk te vergroten. Een proces dat met de verheffing tot
kapittelkerk in 1378 werd afgerond.
Becker haalde het door Rutgers weergegeven reliekverhaal aan en legde
de klemtoon op het woord ongelovigen. Hiermee kan volgens hem niet
anders bedoeld zijn dan de joden. Er waren in 1362 nog veel getuigen van
de pest en de jodenmoord in leven. De herinnering hieraan was kennelijk
niet verbleek...l18. Afgezien van de stellige ponering, kan men zich met
archivist Van Dijk afvragen wat het verband is tussen de pest en het overbrengen van een reliek een dertiental jaar later en erop wijzen, dat de term
'ongelovigen' ontleend is aan de bron uit 1727 die Rutgers gebruikte1jg. De
18de eeuw is natuurlijk ver verwijderd van het pestjaar 1349. Maar ook de
geschiedbeoefening heeft sinds de middeleeuwen een ontwikkeling ondergaan. Zo waren toen te Antwerpen de 'bollandisten' actief: jezuïeten die
trachtten de heiligenlevens opnieuw te beschrijven en zich daarbij van
(zeker voor die tijd) kritisch bronnenonderzoek bedienden om zo ongewenste mythen te verdrijven en de (katholieke) waarheid ook naar buiten
toe te versterken120. Het jaartal 1362 en de term 'ongelovigen' danken wij
aan deze onderzoekers. Deze woorden werden niet door Pauw geschreven, maar ongetwijfeld zullen de bollandisten gebruik hebben gemaakt van
ander hen ten dienste staand bronnenmateriaal dat uiteraard van veel
ouder datum (dan de 18de eeuw) zal zijn geweest. De vraag is wat de verder onbekende bron met 'ongelovigen' zal hebben bedoeld. Indien betrekking hebbend op 1350 kan dat toch weinig anders zijn dan de joden.
Bijzondere ketterse bewegingen waren er toen niet (in de Nederlanden) en

de mohammedanen bevonden zich op grote afstand. Of zou het meer allegorisch zijn gebruikt en betrekking hebben op hen die een zondige,
onchristelijke levenswandel viel aan te rekenen? Maar daarvoor zullen de
ware gelovigen niet in juichen zijn uitgebarsten! Met het jaar 1362 kunnen
wij verder ook niet veel. Waarom moesten er voor Nicolaus Poker zeven
jaar verstrijken tussen de ontvangst van de reliek en het onderbrengen in
zijn eigen kerk? Ook het door Pauw gemelde jaar 1355 is vreemd. Voor
zover bekend - zijn leven is goed gedocumenteerd - is bisschop Jan van
Arkel in dat jaar niet buiten de Nederlanden geweest. Wel enkele jaren
daarvoor! De bisschop had zich voor het vestigen en bestendigen van zijn
macht flink in de schulden moeten steken. De pauselijke curie gaf oktober
1348 zelfs het bevel af om beslag te leggen op alle onroerende goederen
van bisschop Jan, in november 1349 lijkt het dreigende debacle te zijn
afgewend121.Twee maanden dus na zijn vermeende deelname aan de flagellanten-tocht! Na het sluiten van een wapenstilstand met Holland en
wederom een dieptepunt qua financiën trok de bisschop volgens de oude
kronieken voor twee jaar naar Rome. Rutgers heeft echter kunnen reconstrueren dat zijn verblijf in het buitenland hooguit in de periode 4 oktober
1350 tot 3 april 1351 heeft kunnen plaatsvinden. Waar de bisschop precies
heeft vertoefd is onbekend, maar een reis om persoonlijk regelingen
betreffende de schulden te kunnen treffen met de paus of met Italiaanse
schuldeisers zou goed denkbaar zijn122.Ook Ravenna zou dan bezocht
kunnen zijn. Rutgers veronderstelt tenslotte dat Gorinchem zijn eerste verblijfplaats was bij terugkeer in de Nederlanden, alwaar hij een overleg met
graaf Willem van Beieren zal hebben gehad123.Zou mcccli dan niet het
jaartal moeten zijn, waarop bisschop en reliek uit Italië te Gorinchem arriveerden? Ook Pauw zal zijn gegevens (ruim een eeuw na dato) via aantekening hebben verkregen, een verkeerd streepje en hup het jaartal 1351
verandert in anno 1355! De reis en de verkregen reliek in 135011351, dat is
toch wel heel dicht bij het pestjaar 1349 (en wat anders dan de dertien jaar
waar hiervoor sprake van was). De bisschop gezond en wel van een verre
reis teruggekeerd in zijn vaderstad, de financiële situatie geregeld, de pest
weggeëbt, een volle kerk en dan de schenking van een fraai reliek: het juichen waard. De rijen gesloten, de ongelovigen... weg. Uiteraard dient dit
laatste gelezen te worden als een sfeertekening die een mogelijk veronderstelde gang van zaken hooguit kan illustreren. Maar toch, ook het reliekverhaal lijkt in ieder geval qua tijdstip dicht tegen het pestjaar aan te liggen,
waardoor een relatie tussen beide gemakkelijker gelegd kan worden.

Censuur
Het laatste element uit het betoog van Becker, tevens een verklaring voor
het gebrek aan bronnen, betrof de censuur. Wij dienen volgens hem te
beseffen, dat de vroege kroniekschrijvers in de regel priesters waren. Hun
manuscripten werden gecensureerd opdat de kerk niet in een kwaad daglicht zou komen te staan. Slechts verhuld of buiten de censuur om konden

berichten tot ons komen124.Hier snijdt Becker een belangrijk thema aan,
dat ik in de geraadpleegde literatuur verder nergens heb behandeld gevonden. Er zal ongetwijfeld censuur hebben bestaan, al was het bij de schrijvers en kopiisten maar een vorm van zelfcensuur. De eigen mening zal bij
de middeleeuwer nog te vaak ondergeschikt zijn geweest aan het standpunt van de groep, de kerk, of de opdrachtgever; terwijl ook de eventueel
gecensureerde bronnen kritiekloos werden geciteerd of hergebruikt en dus
zichzelf bevestigden. Aangezien de paus de jodenmoord en de flagellantenbeweging vrijwel direct had afgekeurd, zal er na het wegebben van de
door de Zwarte Dood veroorzaakte onrust, behoefte zijn geweest om verkeerd handelen tijdens de pest en tegen de joden te maskeren.
Naar de mate van censuur kunnen we slechts raden. Wat wel dikwijls in de
kronieken aan de orde wordt gesteld zijn de flagellanten. Zij trokken
immers volgens de Tielse Kroniek zonder toestemming van en ongehoorzaam aan de Kerk overal met kruisen en vaandels door de landen en waren
daarom uiteindelijk door paus Clemens V1 geëxcommuniceerd wegens de
dwalingen en misvattingen die bij hen aangetroffen
De schrijver
van deze omstreeks 1450 geschreven Kroniek is helaas niet bekend, maar
zal géén geestelijke zijn geweest126.Naast afkeuring van de flagellanten
wordt ook de moord op joden gemeld - die overal (en soms door verbranding) plaats vond - zonder daaraan een waardeoordeel toe te voegen127
Een tijdgenoot, de Gorcumse kanunnik Dirk Pauw, schrijft in zijn Arkelse
Kroniek echter niets over de pest, de geselaars, of de jodenmoord!
Kloosterling Jan Gerbrandsz van Leiden produceerde (met gebruikmaking
van werk van Pauw) omstreeks 1500 een Hollandse Kroniek128waarin weer
wel over de fratres flagellatores en het verbod van de paus wordt uitgewijd129.
Op de kern van de zaak, de jodenmoord, werd in het algemeen veel minder vaak gedetailleerd ingegaan. Uit de Zuidelijke Nederlanden kennen we
echter wel de Doornikse abt Gillis li Muisit die een ooggetuige verslag heeft
nagelaten, inclusief illustraties van flagellanten en j~denverbrandingen~~~.
De Antwerpse wereldlijke klerk Jan van Boendale (ca.1280-ca.1350) nam
geen blad voor de mond en schreef de jodenmoord toe aan de kruisbroeders en hertog Jan van BrabantI3l. We kunnen daar voor het oosten nog
de naam van de Zwolse oud-burgemeester Snavel aan toevoegen. Voor
Gorinchem tenslotte beschikken we in plaats van Pauw toch ook over een
- zij het cryptische - bron. 

Er zijn dus een aantal voorbeelden te geven van bronnen waarin niet 

(Pauw) of wel over de flagellanten en jodenmoord werd geschreven. 

Degenen die er wel over schreven konden zowel wereldlijken als geestelij- 

ken zijn. Meestal werd de problematiek in z'n algemeenheid geschetst, 

waarbij tevens de pauselijke lijn werd gevolgd. Slechts in enkele gevallen 

werden lokale situaties beschreven, waarvan mogelijk te Gorinchem op 

cryptische wijze (Van Zomeren). 


Cope
Soms kan men door terug te redeneren tot een acceptabele reconstructie
van een stukje geschiedenis komen. Een mooi voorbeeld biedt de rechtshistoricus H. van der Linden13*. Naar aanleiding van het harde (contractuele) gegeven, dat op verzoek van de lokale bisschop in 1106 Hollanders op
systematische wijze laagland in de omgeving van Bremen ter ontginning
hadden toegewezen gekregen, komt Van der Linden tot de logische conclusie dat er in Holland dus al ervaring was met systematisch ontginnen en
dat zulks in ruimere kring bekendheid genoot. De ambachten Leimuiden,
Rijnsaterwoude en Esselijkerwoude bestonden reeds in 1063 en vertoonden het - later geëxporteerde - ontginningsmodel.
Op soortgelijke wijze kunnen we uitgaan van de vermeldingen in de
Memorboeken van onder andere Metz, Hanau (bij Frankfurt), Mainz,
Straatsburg en Weisenau (bij Mainz) dat er ook jodenmoorden in 'Holland'
zijn begaan133.Dan dient de logische vervolgvraag te zijn: wáár in Holland.
Dordrecht zou als grootste en belangrijkste stad het meest voor de hand
liggen. Echter er zijn ten aanzien van Dordrecht geen concrete aanwijzingen anders dan de (zich hier verzamelende) flagellanten die (bij gebrek
aan zondebokken thuis?) via omtrekkende bewegingen (langs
Gorinchem?) naar Brugge en verder gingen om zich aldaar te manifesteren. Blijft over Gorinchem. In tegenstelling tot andere Hollandse plaatsen is
hier tenminste een bericht overgeleverd dat de pest er daadwerkelijk heeft
huisgehouden en dat er een mededeling over een - op zich kleine - brand
aan lijkt te zijn gekoppeld. Een brand die woedde in het aparte gebied Over
de Haven, een wijk waar vreemdelingen (zoals de kooplieden uit Luik en
Keulen in 1365) zich (moesten) vestigden. We hebben voorts geconstateerd dat er in Gorinchem al geldhandel was (en sluiten niet uit dat deze in
joodse handen kan zijn geweest) en hebben gesignaleerd dat Gorinchem
wellicht opgenomen is geweest in de route der flagellanten. De uit
Gorinchem afkomstige bisschop van Utrecht, Jan van Arkel, zou mogelijkerwijs met de geselbroeders hebben gesympathiseerd. Teruggekeerd van
een reis naar Italië in 1351 schonk hij de Gorcumse kerk een reliek, een
actie - mede gericht tegen ongelovigen - die toch ook dichter tegen de achtergrond van het pestjaar kan worden gezien.
Vele vragen blijven open, de bronnen en de literatuur bevatten tegenstrijdigheden (al was het maar ten aanzien van de chronologie). Toch kon een
theorie op basis van hetgeen Becker heeft geschreven veel, sedertdien verzamelde, informatie een plaats geven, waardoor het beeld scherper is
geworden. De pest heeft in de Nederlanden gewoed, er waren joden in
Holland, er was geldhandel te Gorinchem, de Apollinaris-reliek kan al veel
eerder dan in 1362 te Gorinchem zijn aangekomen, etc.
Terwijl je je daarvoor als historicus nadrukkelijk hoort open te stellen, heb
ik eerlijk gezegd geen nieuwe feiten gezien die de theorie ontkrachten. Wat
wel hoort te blijven is de voorzichtigheid waarmee het betoog hoort te zijn

opgebouwd, want: er is geen bewijs dat er zich in 1349 te Gorinchem joden
bevonden, er is geen bewijs dat de brand Over de Haven is gesticht of was
gericht tegen eventuele joden, er is geen bewijs dat bisschop Jan van Arkel
zelf flagellant was. Er mag ook geen wens leven om Gorinchem zo nodig
een ramp anno 1349 in de maag te splitsen. Toch dwingt de bron en het
inmiddels redelijk bekende algemene beeld je tot het zoeken naar een verklaring. Dat is moeilijker, maar - mijns inziens - ook logischer dan simpelweg te accepteren dat de naast elkaar geplaatste vermeldingen van de
pest en de brand niets met elkaar uitstaande hebben en niet meer zijn dan
twee willekeurige feitjes, zoals twee nummers in een telefoonboek: voor
historici zou het dan einde gesprek zijn.
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DE HUISJES ROND HET KERKKOOR

A.J. Busch
Een kunstenaar schilderde omstreeks 1650 op fraaie wijze de Groenmarkt,
compleet met aan de ene kant de achterzijde van het stadhuis en aan de
andere kant de Grote Kerk. Een kopie van het aan Jan Beerstraten toegeschreven schilderij is te bewonderen in het Gorcums Museum, waar het in
de vaste opstelling is opgenomen. In Oud-Gorcum Varia nr. 45 (1999-3) is
aan dit schilderij reeds uitvoerig aandacht geschonken.
Rond de twee koren van de Grote Kerk is een rijtje huizen te zien, welke
zich voortzet langs de noordzijde van het kerkgebouw. Twee eeuwen later
stonden die huisjes er nog precies zo, alleen zullen ze er toen vervallen
hebben uitgezien; enkele waren zelfs gedegradeerd tot pakhuis. Een blik
op de oudste kadastrale kaart van Gorinchem omstreeks 1830 leert, dat het
er in totaal twaalf waren. Ook op het schilderij van Beerstraten (?) zijn er
twaalf te onderscheiden. We mogen aannemen, dat de kunstenaar bijna
fotografisch te werk ging.
Hoewel de huisjes tegen het kerkgebouw waren aangebouwd had de
Gereformeerde gemeente er niets mee van doen. Uit de stadsrekening van
1642 blijkt, dat de huisjes eigendom waren van de stad. De stedelijke overheid verhuurde ze, waarvan de verantwoording is terug te vinden in de
stadsrekening.' De huisjes waren niet groot. Ze bevatten niet meer dan een
parterre van beperkte omvang met daarboven een zoldertje met een dakkapel. Er was zelfs bij sommige geen plaats voor een toilet of wat daar voor
moest doorgaan. De bewoners waren voor de stoelgang aangewezen op
secreten voor gezamenlijk gebruik.
Naar Beerstratens (?) weergave van de huisjes te oordelen zullen ze in de
eerste helft van de 17de eeuw zijn gebouwd. De stadsrekeningen tussen
1611 en 1642 zijn niet bewaard gebleven. Wel is een kohier van de verIn dit belastingregister zijn alle hoofdbeponding van 1631 ~oorhanden.~
woners van Gorinchem vermeld. Volgens deze bron woonde er aan de
westzijde van de Groenmarkt niemand, zodat de conclusie moet luiden,
dat de huisjes er nog niet stonden. Ze moeten derhalve in opdracht van het
stadsbestuur zijn gebouwd in de periode 1632-1641.
Uit de kadastrale opmeting van een paar eeuwen later blijkt dat de huisjes
verschillend van afmeting waren. Sommige waren minder diep door de
ronding van de beide kerkkoren en daardoor wat kleiner. Deze hadden dus
het minste wooncomfort. Dat komt ook tot uiting in de huur die de bewoners moesten betalen.
In de loop der tijden zijn de bewuste huisjes vele malen vernummerd. Voor
het gemak worden ze hier aangeduid met de nummers 1 tot en met 12, te
beginnen met het meest zuidelijke huisje, dus op het schilderij achteraan.
Voor nr. 1 bedroeg de huur f 30 per jaar, voor het aangrenzende huisje 2

eveneens f 30. De bewoner van nr. 3 was niet bij machte de huur te betalen, zodat de hoogte niet bekend is; vermoedelijk lag die op ongeveer hetzelfde niveau als de twee voorgaande. De huurder van nr. 4 moest voor zijn
woning f 24 per jaar betalen. Dan volgt huisje nr. 5, dat veel minder diep
was, omdat het tegen het uitspringende hoogkoor - het zuidelijke kerkkoor
- was aangebouwd. De huurder van nr. 5 hoefde jaarlijks slechts f 20 neer
te tellen. De huurder van huisje nr. 6 verwoonde f 24 en die van nr. 7 f 20.
Door het noorder- of laagkoor van de Grote Kerk waren die beide woninkjes vrij beperkt van omvang. Nr. 8 was blijkbaar aanzienlijk ruimer, want het
bracht f 34 aan huur op. De huur van nr. 9 - het laatste huisje aan de westzijde van de Groenmarkt - bedroeg f 30. Zo te zien op het schilderij hebben de nrs. 8 en 9 een gemeenschappelijk zadeldak, aan de noordzijde
afgewerkt met een trapgevel.
Langs het noorderkoor van de Grote Kerk, tussen woning nr. 9 en het noordertransept, stonden nog drie huisjes: de nrs. 10, 11 en 12. Als jaarlijkse
huur gold voor deze huisjes achtereenvolgens f 30, f 24 en f 34. Alle
twaalf woninkjes hadden een pothuis, zoals op het schilderij is te zien.
Daardoor had de bewoner de beschikking over wat extra ruimte.
In 1646 nam de vroedschap het besluit de huisjes rond de Grote Kerk te
verkopen. Hoofdbewoner van huisje nr. 1 was in 1642 Gerrit de Vries. Na
zijn overlijden bleef zijn weduwe er wonen en zij was degene die dat huisje kocht voor de prijs van f 775. Het huisje ernaast bracht f 750 op, evenals nr. 3, waarvan de hulirder, bode Antonis de Haen, eigenaar werd. De
dan volgende huisjes brachten resp. f 450, f 400, f 400, f 400 en f 500
op. Van het noordelijke hoekpand met de zijgevel uitgevoerd als trapgevel
(nr. 9) is de koopsom in de betreffende transportakte niet ingevuld. Dat was
een gevolg van de omstandigheid dat de koopster het geld niet kon
opbrengen. Desondanks blijkt die vrouw - Hoepken Cornelis genaamd - er
later toch te wonen. Het hoekje om naar Achter de Kerk brachten de huizen 10 en 11 resp. f 575 en f 500 op.3 Huisje nr. 12 werd niet verkocht en
bleef eigendom van de stad. Al eerder, om precies te zijn op 8 januari 1644,
nam de vroedschap het besluit het huysken aen de kerckdeur staende naer
het noorden nooit en te nimmer te verkopen. Maar toch: weinige jaren later
behoort het bedoelde huisje niet meer tot de bezittingen van de stad, maar
is het eigendom van de bewoner.
Ten stadhuize werden in 1646 van de eigendomsovergang ongeveer gelijkluidende transportakten opgemaakt. De volgende passage is ontleend aan
de transportakte van huisje nr. 5: ...den vrijen eygendom van den huysinge
ende erve, staende ende gelegen binnen deser steede aen de westsijde
van de nieuwe Groenmart, daer zuytwaerts d'erfgenamen van Elisabeth
Pieters Schaffers ende noortwaert het huysken gecocht bij Jacob Kien
naest belent sijn, streckende voor van de voors. mart af achter tot het choor
van de kercke toe, met alsulcke vrijdommen, setvituyten ende gerechticheden als 'tselve huys is hebbende ende gelijck het altijt bewoont is, voorts

vrij sonder eenige belastinge van renten of chijnsen, alles met expresse
conditiën, dat 't voors. huys niet hoger betimmert sal mogen werden als het
nu ter tijt is staende ende soo het secreet gemeyn is hebbende met de
naburige huysen, dat 'tselve met beurten sal werden gereynicht bij d'eygenaers respective.. .
Er is dus sprake van een toilet samen met de buren. Dat de huisjes niet
mochten worden verhoogd hield verband met de lichtinval in de Grote
Kerk, die niet mocht worden belemmerd door opgaande bebouwing.
Vele generaties stadgenoten vonden onderdak in de kleine woninkjes aan
de Groenmarkt, soms gezinnen met kinderen.
In 1845 werd het middeleeuwse kerkgebouw wegens bouwvalligheid afgebroken, maar al veel eerder werd rekening gehouden met de afbraak. Zo
besloten kerkvoogden en notabelen in 1839 een woonhuisje en een stal
ernaast aan te kopen om mettertijd de mogelijkheid te hebben aan de oostzijde van de te bouwen kerk een ingang te kunnen maken. Het betrof de
huisjes nrs. 6 en 7, die in 1839 voor f 1.200 werden aangekocht ten behoeve van het Fonds tot Herbouw der Kerk. In 1845 volgde de aankoop van de
huisjes nrs. 4 en 5, eveneens voor f 1.200. Een jaar later deed zich de gelegenheid voor huisje nr. 3 aan te kopen van de familie Stellenboom. Louis
Stellenboom, de kastelein van De Groote Sociëteit, had er een kwart eeuw
eerder f 200 voor betaald, maar nu lag de prijs op f 2.200. Er was dan ook
een tuin bij, het geheel ter grootte van 110 m2.4
De huisjes nrs. 1 en 2 en 8-12 waren nog in particulier bezit; nr. 2 was verbouwd tot een woonhuis met pakhuis of stal en nr. 10 was getransformeerd
tot pakhuis. Ze stonden er zielig bij pal voor de in de jaren 1849-1851
gebouwde Grote Kerk. De andere huisjes waren inmiddels afgebroken om
een doorgang te verkrijgen naar de ingang van de Grote Kerk.
Aan de overzijde van de Groenmarkt stond het oude stadhuis, waarvan de
dagen reeds waren geteld. Het gemeentebestuur had grootse plannen,
want het wilde meedoen met de heersende mode door oude gebouwen te
vervangen door nieuwe. In 1859 werd het schilderachtige stadhuis afgebroken om plaats te maken voor het gebouw, waarin sedert 1995 het
Gorcums Museum is gevestigd. De blik vanuit het stadhuis naar het vrij
nieuwe kerkgebouw werd ontsierd door de overgebleven huisjes, waarvan
de meeste een vervallen indruk maakten. De gemeenteraad besloot ze aan
te kopen, waarmee een bedrag van f 13.088,58 was g e m ~ e i d Kost
. ~ het
slopen van panden tegenwoordig geld, vroeger was dat niet het geval.
Door de huisjes voor afbraak te verkopen vloeide een bedrag van f 1.330
terug in de stadskas6
In het gemeenteverslag van 1862 sloeg het gemeentebestuur zichzelf op
de borst, zoals uit de volgende passage valt op te maken: Wij mogen hier
niet onvermeld laten, dat met krachtige medewerking van de Hervormde
Kerkelijke Gemeente alhier, in het afgeloopene jaar eene zaak werd tot

stand gebragt, welke het uiterlijk voorkomen onzer gemeente in hooge mate
heeft verfraaid. Wij hebben hiermede het oog op de amotie van zes voor een
gedeelte bouwvallige woningen, ten noord- en zuidoosten in de onmiddellijke nabijheid der nieuwe Hervormde Kerk alhier staande, en welke aan het
vrije en onbelemmerde gezigt op dat gebouw, en het in 1860 nieuw gestichte Raadhuis hinderlijk waren. Door die amotie is in het midden der gemeente een ruim plein daargesteld, over de inrigting waarvan bij het einde des
jaars plannen aanhangig gemaakt waren.
De plannen hielden in de Groenmarkt te beplanten met heesters, bomen
e.d., zodat midden in de stad een plantsoen zou komen. Dit gedurfde plan
werd voorgelegd aan een autoriteit op dat gebied: de bekende Haarlemse
architect J.D. Zocher. Hij achtte de Groenmarkt minder geschikt als plantsoen en adviseerde een plein aan te leggen met enkele bomen erop. En zo
gebeurde het dat de Groenmarkt geen groenbeplanting kreeg, maar plaveisel, waardoor een sierlijk pleintje ontstond, zoals in het gemeenteverslag
staat te lezen. Dat het sierlijke pleintje een eeuw later dienst zou doen als
parkeerterrein, kon toen niemand voorzien.

Noten
1 Archief Stadsbestuur, inv.nr. 1428, f. llv-12v
2 AS 4172
3 Rechterlijke Archieven, inv.nr. 623, p. 355-366
4 Archief Hervormde gemeente, inv.nrs. 454-456
5 Jaarrekening 1862, volgnrs. 38 en 85
6 Not. A.G.W. Boll, akte 49

UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE
GEMEENTE VAN GORINCHEM
Aflevering 12: Bestuurlijke ontwikkelingen van de Herv. Kerk vanaf het
begin der 19e eeuw

Ds. L. Hoving
Na de val van de Napeleontische heerschappij moesten ook nieuwe regelingen getroffen worden ten aanzien van de plaats en het bestuur van de
Hervormde kerk in de Nederlandse samenleving. Tijdens de regering van
koning Lodewijk Napeleon was al een ontwerp-regeling gemaakt door de
daartoe benoemde secretaris, zekere J.D. Janssen.
Na het herstel der onafhankelijkheid nam koning Willem 1 de reorganisatie
der kerk ter hand door middel van een Departement van Eeredienst, waar
Janssen de, hoewel ondergeschikte, drijvende kracht was. Er kwam geen
ontwerp uitgaande van een synodale vergadering, maar van regeringswege
werd een regeling aan de hand van het concept van 1809 voorgesteld,
welke door een daartoe benoemde consulerende commissie van predikanten behandeld en enigszins gewijzigd, door de koning werd ingevoerd als
Algemeen Reglement. Onder dit alles bleef de geest der 18e eeuw, geest
van verlichting, optimisme en gematigde vooruitstrevendheid, vrijwel
bestendigd. Hadden vroeger vooral de patriotten dezen geest bevorderd,
bij het wegvallen der oude partijen werd hij de geest van het merendeel der
Hervormde kerk.
De definitieve invoering van deze regeling staat bekend als het 'Algemeen
Reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk van het Koninkrijk der
Nederlanden' van 1816. Werkelijke rust en tevredenheid heeft de invoering
van dit reglement in de kerk allerminst gebracht, mede tengevolge van
enerzijds de opkomst van de beweging van het Reveil, anderzijds van de
Groninger school en het opkomende modernisme.
Zoolang Willem 1 regeerde, werden daarin echter geen verbeteringen
gebracht en bleef de kerk onder de alles regelende voogdij van den staat.
Doch toen de koning in 1840 zich verplicht vond af te treden, werd het
tevens duidelijk dat de inzichten der regering aanmerkelijk gewijzigd waren.
Omdat de kerk door overleg met 's lands bestuurders thans een gevestigde positie innam, moest haar voortaan de zorg voor nadere regeling van
haar eigen inrichting worden overgelaten. (...) 1juli 1842 werd de verklaring
afgelegd, dat alle veranderingen in de bestaande kerkorde voortaan alleen
van de kerk behoorden uit te gaan en dat de staat daarbij verder geen
invloed begeerde te oefenen. Al dadelijk werd in het volgende jaar de wetgevende macht, tot dusver den koning toekomende, naar de synode overgebracht. (...) De nieuwe grondwet van 1848 maakte de kerk op haar
gebied nog vrijer tegenover den staat, zoodat toen niets een reorganisatie
belemmerde. Een herziening van het Algemeen Reglement werd langs zui-

ver kerkelijken weg tot stand gebracht en in 1852 ingevoerd. Behalve elf
reserves deed de staat afstand van zijn meeste tot dusver uitgeoefende
rechten, verklaarde dezen wetgevenden arbeid der synode te beschouwen
als een ontwikkeling in de richting der aan de kerk toekomende zelfstandigheid en zette hieraan de kroon op door de wet op de kerkgenootschappen in 1853. (...) In december 1861 werden de koninklijke collaties opgeheven. (...) De kerk kon voortaan zelf zonder staatsinmenging de herziening
van haar wetboek voortzetten. Bij Kon.Bes1. van 22 juli 1870 werden de
reserves ingetrokken2
Gebruikmakend van de intussen verworven vrijheid om zelfstandig veranderingen in de bestaande regelingen van het Alg. Reglement aan te brengen, besloot de synode in 1866 een nieuwe bepaling omtrent de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten in
werking te stellen en daarmee deden de kerkelijke kiescolleges hun intocht
in alle gemeenten waar meer dan honderd stemgerechtigde manslidmaten
waren en dit gewenst werd.3 In feite kwam dit dus neer op een zekere mate
van democratisering van de structuur van de kerkelijke organisatie. Op 27
maart 1867 wordt door de zittende kerkeraad van Gorinchem een lijst van
stemgerechtigden opgemaakt en op 10 april vervolgens definitief vastgesteld.
Daarna worden de stemgerechtigde leden der gemeente op 18 april opgeroepen om zich uit te spreken over de vraag of ze op de oude manier de
beroeping van predikanten en de verkiezing van kerkeraadsleden willen
doen plaatsvinden danwel via een kiescollege deze bevoegdheid willen uitoefenen.
Alle manslidmaten worden daartoe opgeroepen en dat zijn er 800. Doch
slechts 346 van hen brengen hun stem uit, waaronder 1 1 van onwaarde.
Resultaat: 39 kozen voor behoud van de oude regeling en 296 voor de
nieuwe. Derhalve zal in de gemeente van Gorinchem de beroeping van
predikanten en de benoeming van ouderlingen en diakenen voortaan
plaatsvinden als door de algemene synode is vastgesteld.
Het gelukt echter niet alles op de gestelde data te doen plaatsvinden. Er
moet nog een huishoudelijk reglement worden ontworpen. De vraag wie de
kosten van de vergaderingen van het kiescollege moet betalen, dient te
worden beantwoord. De plaats van samenkomst van de kiescollegevergaderingen moet worden vastgesteld. Dat wordt het schoollokaal van het
Diaconie-Armhuis. Op 6 mei 1868 vindt er nog een persoonlijke kerkvisitatie plaats. De afgevaardigden van de classis dringen erop aan de ligger van
het predikantstraktement in orde te maken. Ziet men vacatures in Gorcum
aankomen? Men komt overeen dat daarop moet voorkomen:
1. Landstraktement f 1200.
2.Toelage uit daartoe bestaande kerkfondsen f 200.
3.Toelage door de kerkvoogdij wegens geringheid van het traktement

f l00

4. Vrije plaatsen voor de predikanten in de ouderlingenbank en voor de

predikantsvrouwen; dochters in de bank achter de ouderlingenbank,
met stoven.
5. De vrijheid om in de kerkenkamer te catechiseren met daarbij vuur en
licht.
Voorlopig is er echter, wat de beroeping van een predikant betreft, niets
aan de hand. Er zijn in 1867 nog steeds drie predikanten, van wie er een
nog als oud-liberaal bekend staat (Hofstede), een als zich verwant voelend
met de modernen (Holwerda) en een als uitgesproken modern, die sinds
1860 in Gorcum staat (De Pecker).
Maar er moeten nu intussen natuurlijk wel verkiezingen plaatsvinden voor
ouderlingen en diakenen, die periodiek moeten aftreden. En dat moet nu
dus, in plaats van door de kerkeraad zelf, door het kiescollege gebeuren.
Eind 1868 is het zover dat het bijeengeroepen wordt. Aangezien er op de
vastgestelde datum geen tweederde deel van de manslidmaten aanwezig
is, wordt de verkiezing eerst definitief gehouden op 10 december 1868. Het
resultaat wordt meegedeeld in de vergadering van 9 januari 1869. De aftredenden worden bedankt, de nieuwkomers welkom geheten.
Het zal wel even wennen geweest zijn, zowel voor hen die nog hun zetel in
de kerkeraad bleven bezetten, als ook voor de nieuwelingen en de
gemeente, nu er opeens gezichten in de kerkeraadsbanken te zien waren
die tot dusver tot een wat andere kring uit de gemeente behoorden. Ook in
de synodevergadering, waarin men tot deze nieuwe vorm van het kiezen
van kerkeraadsleden en eventueel van het beroepen van predikanten had
besloten, was men zich er wel van bewust geweest dat dit wel gevolgen
zou hebben voor de samenstelling van de colleges.
Vooral vanuit de kringen van het Reveil was men een warm voorstander
geweest om de gemeenteleden meer te betrekken in de keuze van haar
vertegenwoordigers en het beroepen van haar predikanten. Nu vormden
de sympathisanten van het Reveil weliswaar intussen al niet meer zo'n eenheid als ze eerder waren geweest. Maar vooral de geestverwanten van mr.
Groen van Prinsterer, bekend door zijn adagium 'daar is geschreven, daar
is geschied', waren warme voorstanders van deze nieuwe regeling om via
het kiescollege hun invloed te versterken op de gang van zaken in de kerk.
In Gorcum had men daarvan ook al het een en ander ervaren. Landelijk
had zich deze stroming gebundeld toen in 1865 de Confessionele
Vereeniging was opgericht, waarmee toen deze geestesrichting van Groen
een organisatie en een naam had gekregen.4
Kort daarna zal ook de afdeling in Gorcum zijn opgericht, want in de notulen van 17 maart 1868 komt ter sprake een verzoek van die afdeling,
gericht aan de kerkvoogdij: om de kerk te -willen afstaan tot het houden
harer godsdienstige bijeenkomsten.
De preses (dr. Holwerda), tevens honorair lid van de kerkvoogdij,=zegt in
een vergadering van de kerkvoogdij krachtig te hebben geadviseerd tegen
de inwilliging van gezegd verzoek, maar dat in weerwil van zijn advies, op

voorstel van de secretaris, door kerkvoogden is besloten rechtstreeks aan
de adressanten te berichten dat zij geneigd zijn hun verzoek in beginsel toe
te geven indien namelijk de kerkeraadzich daarmee verenigen mocht.
Na vele discussiën wordt besloten om de Confessionele Vereniging te
doen weten dat de kerkeraad om vele en gewichtige redenen haar verzoek
niet inwilligen kan, nogtans bereid is om, zo kerkvoogdenzich daarmee verenigen mochten, eenen avond der week (...) de kerk tot hunne godsdienstige bijeenkomsten, tot wederopzegging toe, te haarer beschikking te stellen, onder voorwaarde dat er steeds door wettige, geordende leeraars
voorgegaan worde, er geen doopsbediening of avondmaalsviering plaats
hebben en er geen andere inzameling van giften geschiedt dan ten behoeve onzer armen en kerk.
Het wordt wel duidelijk, gezien deze voorzichtige, bijna overdreven, gekunstelde formuleringen, gebruikt in de correspondentie tussen de kerkvoogden, kerkeraad en de Confessionele Vereniging, hoe gevoelig de verhoudingen liggen. Kerkvoogdij en kerkeraad willen beide de eenheid in de gemeente bewaren, maar het wordt wel moeilijk nu pas enkele jaren geleden een
jonge predikant zich openlijk liet kennen als een sympathisant van het intussen veldwinnende modernisme. En dat nadat men sinds 1834, de pijnlijke
Afscheiding, de aanhangers van De Cock en Scholte was kwijtgeraakt.
In de kringen van het Reveil was men het trouwens ook al niet helemaal
met elkaar eens. Naast de rechtlijnige denkbeelden van Groen vormde zich
ook een meer ethisch-irenische richting, overtuigd rechtzinnig, maar tegen
confessionalisme gekant (o.a. Chantepie de la Saussaye sr. en Beets).
Vanuit deze laatstgenoemde kring had het Hervormd kerkelijk leven stimulerende invloed ondergaan, o.a. in het zondagsschoolwerk en het jeugdwerk. Ook dat in de kerkeraadsvergadering van 18 april 1869 een presentexemplaar van een vervolgbundel op de gezangen ter tafel werd gebracht
en ter lezing werd doorgegeven, was een bijdrage uit die hoek van de kerk.
Ze bevatte veel positiever teksten dan die van de eerste gezangenbundel.
Denk alleen eens aan het bekende lied van Jan Jacob Lodewijk ten Kate,
dat hij als zondagslied schreef na een bezoek aan Heldrings Stichting in
Zetten, geïnspireerd door het Reveil:
Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
In het Liedboek voor de kerken is het opgenomen als lied (gezang 221)
voor de paastijd.
De Confessionele Vereniging van Utrecht maakt zich maar zorgen over de
gang van zaken in Gorcum, sinds het modernisme daar zo sterk vertegenwoordigd is. Er gaan geruchten door de kerk dat men in bepaalde
gemeenten afwijkt bij de doop van de gebruikelijk formule uit Mattheus
28:19: Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen
in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Blijkbaar

zijn er predikanten die zich afwijkende formuleringen bij het dopen veroorloven. Men volstaat met de uitdrukking ik doop u of ik doop u in de naam
van Jezus of tot de naam van Jezus. Zelfs schijnt het voorgekomen te zijn
dat men doopte in de naam van geloof, hoop en liefde, hoewel dit laatste
nergens wordt vermeld. Men is er in confessionele kringen al gauw bij om
de modernen ervan te beschuldigen de dingen niet meer naar de letter te
nemen. Blijkbaar heeft dat de hoogleraar Jan Hendrik Scholten, zelf vertegenwoordiger van de pas opgekomen moderne richting, er toe gebracht
een grondige studie te publiceren in de vorm van een lijvige brochure
onder de titel 'De doop~formule'.~
Hoewel hij, wegens de slechte staat
waarin hij zich bevond, niet meer werd uitgeleend, is het mij gelukt daarvan, via een bevriende relatie, een kopie te krijgen uit de bibliotheek van de
Rijksuniversiteit van Leiden, die het vraagstuk grondig bespreekt en die ik
met grote belangstelling en waardering heb gelezen.
Men denkt blijkbaar in confessionele kringen, dat moderne theologen er
soms maar wat met de pet naar gooien. De brochure van Scholten maakt
wel duidelijk, dat dit volkomen onterecht is. Eerder heb ik naar aanleiding
van die informatievragen uit Utrecht de indruk gekregen, dat men daar op
praatjes afgaat en weinig begrip heeft voor ontwikkelingen in de vroege
dooppraktijk. Ik heb mij zelfs afgevraagd of de intussen in Utrecht beroepen predikant Abraham Kuyper hierbij geen rol speelt. Kuyper was aldaar
predikant van 1867 tot 1870. De brochure van prof. Scholten dateert van
1869. Scholten komt na zijn grondig onderzoek ook tot de overtuiging dat
men goed doet de formulering van Matth. 28:19 in de kerk te handhaven,
niet omdat het de meest oorspronkelijke is, maar wel de algemeen gangbare is geworden sinds de huidige dooppraktijk regel werd. Hij heeft er
begrip voor dat de synode in 1868 zich nog onthield van een uitspraak over
deze kwestie, omdat zij toen nog niet goed op de hoogte was met de gangbare praktijken. Vandaar ook dat bij de behandeling van het schrijven van
de Confessionele Vereniging van Utrecht in de kerkeraad de beide predikanten Holwerda en De Pecker zich onthielden van stemmen toen de rest
van de kerkeraad al besloot de vanouds gebruikelijke doopformule te
handhaven. Zij wachtten de definitieve beslissing van de synode af. Toen
die ook voor het handhaven van de tot dusver gebruikelijke formulering
was, gingen zij er ook mee akkoord. De brochure van prof. Scholten maakt
aan alle discussie over de dooppraktijk definitief een eind. In Gorcum blijft
men er echter nog wat over doorsudderen, getuige het feit dat in de kerkeraadsvergadering van 17 juni 1870 de heer Kemp alsnog de synode wil
voorstellen de gebruikelijke doopformule te verplichten te gebruiken en dat
adres mede door gemeenteleden te laten ondertekenen. Alleen ds. De
Pecker is daartegen. Of het ooit verzonden is? Deze vraag is van mij (L.H.),
gezien de bijgevoegde opmerking dat dit eigenlijk tot de taak van de bijzondere kerkeraad behoort.

Noten
Handboek der kerkgeschiedenis / door J.N. Bakhuizen van den Brink en J. Lindeboom. 2e
druk (1946), p. 269
Geschiedenis van de Hervormde Kerk der Nederlanden Idoor Dr. J. Reitsma en Dr. J.
Lindeboom. 4e druk (1933), p. 489
als noot 2, p. 519
Nederlandse kerkgeschiedenis I door Dr. Otto J. de Jong. 3e druk (Callenbach, 1985), p.
341
notulen kerkeraad 9 jan. 1868, art. 9
De doopsformule / door J.H. Scholten, hoogleraar te Leiden. Leiden, Academische
Boekhandel van Engels, 1869.

PIERRE VAN PAASSEN

Willem J.M. Constandse
De meeste Gorcumers zouden nooit van Pieter A.L. van Paassen (geboren in
Gorinchem op 7 februari 1895) gehoord hebben als niet de toenmalige burgemeester mr. L.R.J. ridder Van Rappard in zijn nieuwjaarsrede van 31 januari 1947 deze beroemde Amerikaanse auteur fel bekritiseerd had naar aanleiding van diens boek 'Earth could be fair' (De aarde zou schoon kunnen zijn),
een verhaal over Gorcum voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waar Van
Rappard zich zo boos over had gemaakt, was de opmerking op p. 397: By
order of a f001 or a traitor, its inhabitants were ordered evacuated to the province of Utrecht. Hiermee werd bedoeld dat een of andere gek of verrader het
bevel had gegeven om Gorcum te evacueren tijdens de invasie van
Nederland in mei 1940. En die 'gek' of 'verrader' was natuurlijk Van Rappard
zelf.
Oom Pierre (hij was getrouwd met Cornelia Machelina Sizoo, de zuster van
mijn moeder) leerde ik persoonlijk kennen in 1948 toen hij het hoogtepunt van
zijn roem had bereikt met de publikatie van zijn eerste bestseller 'The days of
our years', een titel die verwijst naar Psalm 90:10.
Van Paassen was destijds algemeen bekend in Amerika als onverschrokken
investigative reporter, een hartstochtelijk zionist, een begaafde voorspeller van
wereldgebeurtenissen, een uitgesproken criticus van de Nazi's en fascisten,
een boeiend spreker en een bekwaam dominee van de Unitariër Kerk. Maar
ikzelf heb hem leren kennen als iemand die prachtige verhalen wist te vertellen, die je wel allemaal met een korreltje zout moest nemen. Want vele van de
gebeurtenissen waarover hij schreef, had hij uit zijn duim gezogen of flink aangedikt om ze meer interessant te maken. Of hij had ze van anderen gehoord
en zelf nooit ervaren. Intuïtief voelde Van Paassen aan dat de meeste mensen
in Amerika liever interessante verhalen over de politieke toestanden wilde
lezen dan serieuze analyses van het plaatselijke of mondiale nieuws. Hij was
dan ook bij uitstek een raconteur par excellence, een gave die hij van zijn
moeder Antonia Sizoo had geërfd. Het is een karaktertrek die vele afstammelingen van de familie Sizoo ook bezitten. In de veertien boeken van zijn hand
werden de feiten vaak verdoezeld. Personages zoals 'Oom Kees' in zijn eerste boek 'De dagen onzer jaren' waren volkomen verzonnen. De man heeft
nooit bestaan! Toch hebben sommige van zijn figuren werkelijk geleefd in
Gorcum, zoals de orgeldraaier Jan Retekete, Driek den Harrel (die zand verkocht om messen mee te slijpen) en Leen de Zilverpik, die voorkomt met een
silver penis als Joris de Ridder in 'De aarde zou schoon kunnen zijn'.
In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog heerste er een economische depressie in Nederland en met name in Gorcum was de werkloosheid groot, vooral
na de opening van de Nieuwe Waterweg. Adrianus en Antonia van Paassen,
die een winkel in galanterieën hadden in de Westwagenstraat 41, besloten

naar Canada te emigreren om daar een betere toekomst te vinden. Pieter en
zijn broer Antonie ('Thomas' in Van Paassens boeken) werden vooruitgezonden op 8 mei 1911. Hun jongere broer Jozinus stierf enige dagen later in
Gorcum als gevolg van tuberculose.
Bij aankomst in Quebec reisden de twee jongens per trein naar Porcupine in
Manitoba, in de hoop werk te vinden bij hun verre verwanten Alexander en
Suzie Sizoo. Maar er was geen werk op hun boerderij. Pieter en Antonie keerden terug naar Quebec, waar hun ouders inmiddels waren aangekomen. De
familie vertrok naar Toronto, waar Pieter werk vond voor $ 7 per week bij
Christie, Brown & Co, een fabrikant van koekjes. Na een paar jaar in grote
armoede geleefd te hebben, besloot de familie in 1913 naar de goudmijnen
van Porcupine, een plaats gelegen in het district Timmins aan de oostzijde van
de provincie Ontario. Pieter werd daar verliefd op een 18-jarige boerendochter, Ethel Ann Russell. Toen zij vijf maanden in verwachting was, werd Pieter
door haar ouders gedwongen met Ethel te trouwen. Het huwelijk vond plaats
op 5 mei 1914. Vier maanden later werd hun dochter geboren, die Ethel Jean
werd genoemd maar in de wandeling als Molly bekend stond. De Eerste
Wereldoorlog verloste Pieter van Paassen uit zijn moeilijke positie in
Porcupine, toen hij in 1917 als vrijwilliger dienst nam in de 'Canadian
Expeditionary Force'.
Na de wapenstilstand van 11 november 1918 bezocht Pieter Parijs voor de
eerste keer in zijn leven, waar hij zijn naam veranderde in Pierre. Voordat hij
naar Canada terugkeerde, bracht hij eerst een bezoek aan Gorcum om zijn
oude jeugdliefde Cornelia Sizoo op te zoeken. Om een huwelijk met haar aannemelijk te maken, vertelde Pierre aan haar ouders, dat zijn vrouw Ethel zelfmoord had gepleegd. Of Cornelia geloof hechtte aan deze leugen, is niet
bekend. In ieder geval wilde ze weg uit Gorcum, daar haar kans om te trouwen daar tot nul was gedaald nadat haar ouders, Wilhelm en Maria Sizoo, net
daarvoor in de gevangenis terecht waren gekomen nadat zij fraude hadden
gepleegd met het Algemeen Begrafenisfonds, waarvan hij de directeur was.
Bij zijn terugkeer in Toronto ontdekte Pierre dat Ethel van hem wilde scheiden,
iets dat in die tijd praktisch onmogelijk was in Canada. Om dit probleem op te
lossen, vertrok Ethel op een dag naar Buffalo in de Amerikaanse staat New
York. Zij ging de Amerikaanse grens over als Mrs Pieter van Paassen en keerde een dag later terug naar Canada als Miss Ethel Ann Russell, met gebruik
van haar geboortebewijs. Desalniettemin kon Pierre Cor pas trouwen toen
Ethel stierf in 1931. Dat belette Cornelia Sizoo echter niet om met haar jeugdliefde Pieter van Paassen te gaan samenwonen. Om de illusie te wekken dat
ze met elkaar getrouwd waren, nam zij het pseudoniem 'Corali van Paassen'
aan, de pen name die zij gebruikte om haar artikelen over de mode in Canada
te ondertekenen. De naam was waarschijnlijk verzonnen door het samenvoegen van 'Cor' en 'Alibi'. Molly werd opgevoed door Pierre en Cor (ze werd
'Kee' genoemd door haar man) en haar naam werd veranderd in 'Toni' naar
haar grootmoeder Antonia Sizoo.
Pierres carrière als journalist was gekenmerkt door drie grote meevallers die

bijdroegen tot zijn succes als schrijver. Eerst ontmoette hij bij toeval de hoofdredacteur van 'The Globe' in Toronto, die hem onmiddellijk aannam als reporter, omdat hij vrijwilliger was geweest bij het Canadese leger. Een paar maanden later liep Pierre tegen een Duitse en een Franse pastoor aan op het station, die gedurende de oorlog op Borneo hadden samengewerkt zonder te
beseffen dat zij 'vijanden' waren. Hun liefde voor Jezus had ertoe bijgedragen,
dat ze na de oorlog vrienden waren gebleven, verzon Pierre in zijn rapportage. Het verhaal was herdrukt in alle kranten van Canada en de carrière van
Pierre van Paassen als journalist was verzekerd.

In 1923, toen Pierre van Paassen werkzaam was bij de 'Atlantic Constitution',
ontmoette hij dr. Joseph Silverman, een emeritus rabbi van de Temple Emanuel in New York. In een verslag over Silvermans preek in de plaatselijke synagoge wist Pierre te schrijven: Een nationaal tehuis voor de joden in Palestina
is een van de beste veranderingen die het gevolg waren van de Eerste
Wereldoorlog. Het gevolg was, dat Pierre van Paassen als spreker werd uitgenodigd door de belangrijkste synagoges in Amerika, als de enige niet-joodse zionist van zijn tijd. Oom Pierre had al vroeg geleerd de wijsheid van het
spreekwoord: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt, Sinds dat
moment steunde hij de vestiging van een joodse staat in al zijn boeken en artikelen. Als tegenprestatie zorgde de invloedrijke groep van joden in Amerika
ervoor, dat al de boeken en pamfletten van Pierre van Paassen een gunstige
recensie ontvingen, en daarmee was zijn toekomst verzekerd.
Van 1924 tot 1939 woonde Pierrevan Paassen in Parijs en dat waren de gelukkigste jaren van zijn leven. Op één uitzondering na. Tijdens zijn tweejarig verblijf met Kee in Moskou als correspondenten voor verscheidene Amerikaanse
bladen, hadden zij Toni achtergelaten in hun huis in Parijs. Zij had daar een
'affaire' met Henk Oorschot, die prompt uit haar leven verdween toen ze hem
vertelde dat ze zwanger was van zijn kind. In november 1933 werd haar zoon
Hugo Lodewijk geboren. Pierre en Cor adopteerden hem als hun eigen zoon.
Pas na Toni's dood in Florida kwam Hugo te weten dat zijn 'zuster' Toni eigenlijk zijn moeder was. Zijn biologische vader heeft hij nooit ontmoet.
Na 1950 was de carrière van Pierre van Paassen voorbij. Na zijn eerste bestseller 'Days of our years' in 1940 werden er nog dertien andere boeken van
hem uitgegeven, maar in steeds kleinere oplagen. Hij probeerde zijn inkomen
in stand te houden als spreker en als zodanig trok hij in het begin altijd volle
zalen van minstens 2000 bewonderaars. Maar uiteindelijk kon hij niet concurreren met de nieuwe uitvinding van televisie, waar de mensen gratis naar konden kijken en het toestel af konden zetten als de uitzending hun niet beviel.
Op den duur werd hij gedwongen om zijn luxe woning van zes etages op 19
East 75th Street in het oosten van Manhattan te verkopen en te verhuizen naar
een appartement in Central Park West. Zijn gezondheid ging daarna snel achteruit en na twee hartaanvallen stierf hij op 8 januari 1968.
Tijdens de crematie op 10 januari liet tante Cor mij een brief van oom Pierre
zien, die hij haar met een lok van zijn haar aan haar had gezonden in 1918.
Alles van waarde dat ik gedurende mijn leven ontving, is niets vergeleken met
alles wat jij aan mij hebt gegeven, had hij geschreven.
Zijn (klein)zoon Hugo las de laatste paragraaf voor van Pierres laatste boek
'To number our years': A smal1flame can set an immense heap of wood on fire
and the most worthwhile things in life have always come from a few influential
men.
Misschien was Pierre van Paassen zo'n man.

DRINK GEEN MELK NA WIJN! 

Van melkfabriek tot eetcafé en galerie 


R.F. van Dijk
Een oude wijsheid luidt: 'Wijn op melck is goed voor elck; maer melck op
wijn, dat is fenijn.'' Weinigen aan de bar van eetcafé De Knijp aan de
Langendijk zullen zich ervan bewust zijn, maar zij zitten in een voormalige
'witte motor'-fabriek. Voordat zij binnenkomen, zien zij aan hun rechterhand een gevelsteentje met de datum 1 mei 1900. Dat steentje heeft te
maken met de opening van melkinrichting Pasteur.
Deze fabriek was een initiatief van G. Meulewerí2 en 25 andere ondernemers, hoge ambtenaren en politici. Zij richtten eind 1899 de N.V, Pasteur op
met het doel het bereiden van gepasteuriseerde melk.3 Meulewerí was toen
raadslid (later wethouder) en oprichter en directeur van de Gorinchemsche
Vischmaatschappij. In die laatste hoedanigheid was zijn uitvinding van de
zalmgalg bijzonder van pas gekomen. Ook had hij zeer veel bijgedragen
tot de stichting van de fontein op de Grote Markt. Bij zijn overlijden in 1907
roemde men zijn goeden toon, rijke levenservaring en groote beminnelijkheid, terwijl ook was opgevallen dat den nood der armen altijd zijn aandacht had.4

Sociaal gevoel
Een zekere sociale instelling bij de oprichting van Pasteur valt niet te ontkennen. Voor 1900 was in Gorinchem uitsluitend rauwe melk verkrijgbaar,
wat vaak leidde tot ziektes onder de bevolking. Bij de oprichting van de
N.V. waren 50 aandelen van f 500 geplaatst. De eerste commissarissen
waren Meulewerf, J.C. Heuff en J. van Oosterwijk, terwijl J.H. Emck WFz
directeur was tegen een jaarsalaris van f 250. Emck was verder beheerder van de aanpalende sociëteit Gezelligheid tot zijn overlijden in 1922.
Voor de bouw van de fabriek werd architect J. de Bie aangetrokken. Het
was een sieraad onzer gemeente. Nadat de fabriek in bedrijf was gekomen, kon men hier terecht voor een chemisch gezuiverde fles gepasteuriseerde melk a acht cent. Ook was er ongepasteuriseerde melk verkrijgbaar (een cent goedkoper) en een pond roomboter in sierlijke tafelpot a f 0,65. Middels een uitgebreide circulaire werd de klandizie nauwkeurig op de hoogte gesteld van alle voordelen, die per 1 mei beschikbaar kwamem5
Concurrentie
Al direct voelden de gevestigde melkleveranciers zich bedreigd en zij
plaatsten een ingezonden brief in de krant. Twee van hen verkochten al
een half jaar gepasteuriseerde melk, dus Pasteur moest niet doen alsof
men alleen dáár veilig melk kon kopen. De overigen wezen erop, dat
koken van rauwe melk een kleine moeite was en, zoals iedere zuinige
huisvrouw die het wel met haar gezin meent weet, een stuk g ~ e d k o p e r . ~
De fabriek was uiteraard genoemd naar de uitvinder van het pasteuriseren, Louis Pasteur (1822-1895). De krant plaatste het volgende historisch
berichtje: 'Zou da' gesticht met die mooie gouwe letters op den
Langendijk nogal opneme?' vroeg j./. maandag een buitenman aan een
onzer stadgenooten. "k Docht, da' Pasteur al doad was, mar 't is nou toch
wel mekkelik, da' ge nie helemaol noa Parijs hoef, as ge deur 'n dolle
hond gebete bin. '7
Steun
Zowel het gemeentebestuur als de kamer van koophandel waren warme
pleitbezorgers van Pasteur. Met genoegen meldde het gemeentelijk jaarverslag van 1903, dat Pasteur op de internationale tentoonstelling voor
hygiënische melkverzorging te Hamburg een uitstekende indruk had
gemaakt. Twee jaar later schreef de k.v.k. in zijn jaarverslag: Het is te
bejammeren dat, in verband met hare voedingswaarde, de ontroomde
melk, zoowel hier als elders, nog steeds voor het grootste gedeelte als
voedsel voor kalveren en varkens moet dienen. Wanneer bijv. de bakkers
alhier i.p.v. water ontroomde melk aan het brood toevoegden, dan zou hun
spoedig blijken dat zij de geringe prijs ruimschoots zouden terugwinnen,
omdat gehalte en smaak van het brood aanzienlijk zouden verbeteren.

Geen aanlenging
Toch was ook de melk van Pasteur niet geheel betrouwbaar. De gemeentelijke scheikundige deed in 1907 onderzoek naar het melkaanbod in
Gorinchem. Hij onderzocht ook de drie fabrieken van gepasteuriseerde
melk. Eén gebruikte voor het schoonspoelen water dat niet aan scheikundige en bacteriologische eisen voldeed en twee hadden de melk niet voldoende gepasteuriseerd. Een jaar later bleek uit zijn verslag, dat de fabrieken in ieder geval wel een goede invloed hadden op de verkopers van
losse melk. Het was een verblijdend verschijnsel dat de melk nog slechts
hier en daar werd aangelengd.
Verordening
Onder zachte pressie van hogerhand ging de gemeenteraad er in 1911 toe
over een verordening op de handel in melk vast te stellen. Een tyfusepidemie werd namelijk geweten aan het consumeren van onbetrouwbare melk,
ingevoerd uit een andere gemeente. Moeiteloos diende raadslid M.C. de
Korver, zelf melkleverancier, het volgende amendement in: de zuurgraad
niet hooger dan 40 (aantal c.c.m. 'l4 N. kaliloog op 100 c.c.m. melk getitreerd met phenolphtaleïne als indicator). Uit de beraadslagingen blijkt, dat
Pasteur melk en boter met de schepen van Fop Smit vervoerde naar Van
den Bergh en Jurgens in Rotterdam en weinig in Gorcum verkocht8
Pasteur was echter niet tevreden over de verordening. Men vreesde dat
vele van de leveranciers uit 13 verschillende gemeenten niet aan de eisen
m.b.t. het slaan van pompen voor zuiver spoelwater zouden kunnen voldoen. Pasteur wees zowel de raad als gedeputeerde staten erop, dat de
aandeelhouders van het bedrijf waardige burgers waren, die niet uit waren
op rijk gewin, maar op verandering van tal van misstanden in de melkvoorziening. Met deze verordening was het bedrijf ten dode opgeschreven.
Men kreeg echter als antwoord, dat dit een misverstand was9
Juist het artikel in de verordening over de zuiverheid van het water zou later
toch geschrapt worden. In 1918, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog,
bleek het aanbod van melk anders onvoldoende te zijn.1° Op basis van de
warenwet van 1919 kwam er in 1925 een landelijk melkbesluit, waarmee de
plaatselijke verordening geheel buiten werking kwam.ll
In- en verkoop
In een willekeurige week, van 2-8 december 1917, leverden acht boeren uit
Dalem en negen uit Kedichem 5245 liter melk aan Pasteur. De grootste
leverancier was goed voor 758 1 en de kleinste voor 135 1. Pasteur verkocht
hiervan 1941 1 volle melk binnen Gorcum (20 % van de Gorcumse handel)
en 1315 1 erbuiten, terwijl hij van 1054 1 karnemelk en taptemelk maakte
(61 % van het Gorcumse totaal) en van de rest overige melkprodukten.
Pasteur verkocht slechts 94 1 rauwe melk tegen verminderde prijs aan zieken, zwakken en kinderen, welke prijs werd vastgesteld op basis van ministeriële richtlijnen (0,8 % van de Gorcumse handel).'*

Prijsbesluit
Directeur Emck speelde een merkwaardige rol als secretaris van de
'Melkcommissie voor het district oostelijk deel van de Alblasserwaard met
Vijfheerenlanden'. Dit adviesorgaan van de minister van landbouw sprak
uit, dat bedrijven als Pasteur een hogere toegestane winstmarge dienden
te hebben, nl. 3lI4 cent per liter i.p.v. 2 cent. De minister bepaalde voor de
zomer van 1917 een maximale consumptieprijs van 13 cent en voor gepasteuriseerde melk van 15 cent. Melk voor zieken, zwakken en kinderen had
een speciale prijs van 11 cent.13
Overname
Emck moest nog meemaken dat Pasteur werd gecombineerd met een
Rotterdamse onderneming. Waarschijnlijk werd hiermee bedoeld de N.V.
Galak Condensed Milk Co, althans die was eigenaar van het gebouw in
1934.14 Na Emcks overlijden treurde het personeel over onzen hooggeachten patroon.I5 Zijn opvolger was J.M. van Vugt, afkomstig uit
Rotterdam. Deze bleef tot 1929 en werd opgevolgd door E.J. Dijksma.
Sinds 1 december 1930 zette deze de zaak voor eigen rekening voort.I6
Voor de produktie beschikte Pasteur over een gasmotor van 4 pk, een
stoomketel, een waterpomp, melkcentrifuges, koelers, weegtoestellen, een
boterkneder en een Holsteinkarn. De stoomketel verving men in 1909 door
een groter exemplaar van 8'12 pk en de gasmotor in 1920 door twee elektromotoren van 2 en 10 pk.

Verhuur
Op 28 april 1934 verplaatste Dijksma Pasteur naar Bornsteeg 18. Behalve
melk, boter en kaas verkocht hij ook eieren, vleeswaren en ijs.17 Deze koude
lekkernij serveerde men voor 5 of 10 cent per glas.18 Tot 1962 bleef op dit
adres de naam Pasteur vo~rtbestaan.~~
Het linkergedeelte van het pand op de Langendijk werd verhuurd aan het
naaiatelier van mej. L. van erd den.^^ Het rechtergedeelte, de vroegere winkel en lunchroom van Pasteur op nr. 59, was sinds 1940 de melkwinkel van
C.W.A. Roskam, die zijn melk betrok van de Hollandsche Melkinrichting van
W. Roest, een van de felste opponenten van Pasteur in 1900. Later exploiteerde Roskam er het Gorcum's Schrijfmachinehuis. Na zijn overlijden vestigde zich hier in 1969 Carel Walraven met zijn rei~bureau.~'In de jaren
zeventig nam F.M. van Slobbe uit Werkendam dit reisbureau over onder de
naam Altena. De kleuren van het Land van Altena, groen en geel, keerden
terug in de voorgevel naar ontwerp van de architect Dick van Leenen, die in
De Knijp geen onbekende was.22 In 2001 kwam hier Galerie Kersten.23
De Knijp
De voormalige fabriek van Pasteur op nr. 53 werd een doe-het-zelfwinkelvan
aannemersbedrijf A. de Swart uit Arkel. De Swart kocht het hele gebouw eind
jaren veertig van Pasteur en verkocht nr. 59 in 1959 aan Roskam en nr. 53 in
1962 aan J. Spronk. Laatstgenoemde was eigenaar van de Triplex-centrale
uit Rotterdam en zette de winkel van De Swart voort.24In de winkel stond de
uit Rotterdam afkomstige Willem Bastiaan de Wever met zijn vrouw Alida
Spronk. Willem en Lia, zoals zij bekend stonden, zagen na de komst van de
Gamma geen brood meer in hun zaak.25In 1980 openden zij in het rechtergedeelte van nr. 53 de boetiek Scoubidou voor exclusieve baby- en kleuterkleding. Willem was wel zo handig het interieur geheel in eigen beheer te vertimmeren.26Bij het éénjarig bestaan kregen klanten bij aankoop van f 75 een
fles witte wijn van het merk S c o ~ b i d o uWellicht
. ~ ~ speelde Willem toen al met
de gedachte de horeca in te gaan. In ieder geval opende hij op 1 juli 1982 in
het linkergedeelte van nr. 53 eetcafé-koffiebar De Knijp. Deze was geopend
van 9-20 uur en had achter in de zaak een leestafeL2*Willem gaf kunstenaars
de ruimte te exposeren en de W D mocht iedere maand een politiek café
0rganiseret-1.~~
Als groot liefhebber van moderne jazz legde hij op het North
Sea Jazz Festival contacten met muzikanten en haalde ze naar zijn zaak.30
Op 1 mei 1991 namen Ben Spee en Hans van Leeuwen het café over.
Eerstgenoemde was afkomstig uit het onderwijs en zijn compagnon was de
zoon van de vroegere exploitant van het restaurant boven in de Torenflat en
had ervaring als beheerder van de bar in de Van RappardhaL31
Van Leeuwen, die na het vertrek van Spee de zaak alleen voortzette, geeft
blijk van historisch besef door nog altijd melk te schenken. Een glas
Campina kost nu 1,25 euro. Wie dit aan de bar bestelt, kan van een meer
alcoholisch georiënteerde habitué echter wel opmerkingen verwachten als:
Heb je last van je maag, of wil je een trend gaan zetten?

Voorgeschiedenis
Het terrein waar nu het eetcafé en de galerie zijn gevestigd, is door Pasteur
i.o. in 1899 als tuin (in de 18e eeuw voortgekomen uit drie huizen) aangeZij had het
kocht van de erfgenamen van Maria Antonia van Aken-C~lthoff.~~
geëifd van haar echtgenoot de notaris L.G. van Aken.33 Hij had het geërfd
van zijn vader en collega Hendrik van Aken, die het op zijn beurt in 1798 had
gekocht van de eitgenamen van Martinus van Barnevelt. Er was toen sprake
van een plaats met koepel of salon.34Martinus van Barnevelt was een puissant rijk man in Gorcum en bekleedde ook tal van functies in het stadsbestuur. Tevens was hij heer van Noordeloos en van Krimpen aan de Lek. Hij
vond het blijkbaar prettig om een nog veel grotere en overdadig ingerichte
tuin te hebben. Deze richtte hij vanaf 1757 in tussen de Nieuwstad,
Torenstraat en
Zijn tuin aan de Langendijk was voorheen bebouwd
met huizen. Hij kreeg in 1725 toestemming van de burgemeesters om het
noordelijke en middelste huis af te breken en er een kamer of vertrek te timmeren met een uitsteeksel in de haven.36Zo kreeg hij een fraai uitzicht vanuit zijn woonhuis aan de westzijde van de Langendijk (de tegenwoordige
huisnummers 44-50, die dateren van omstreeks 1866).37Tot de eigendom
van dit grote huis behoorde vanouds een gang die liep naar de Haven tussen beide voornoemde huizen. Aan de straatzijde van de tuin zette Van
Barnevelt een ijzeren hek met het jaartal MDCCXXV. De zuilen van dit hek
droegen ieder een leeuw, waarvan de linker leeuw het wapen vasthield van
de heerlijkheid Noordeloos (die hij zou erven van zijn vader) en de rechter
het wapen van zijn eigen heerlijkheid Krimpen aan de Lek. Beide wapens zijn
ook te zien op zijn grafmonument in de kerk van Noordeloos. Het wapen van
de rechterleeuw is eigenlijk het wapen dat in 1816 werd vastgesteld voor
Lekkerkerk, maar vóór die tijd sprong men nogal achteloos met de verschillende wapens om.38 De drie huizen die uiteindelijk het bouwterrein voor
Pasteur zouden gaan uitmaken, worden hieronder in chronologische volgorde schematisch beschreven.

Noordelijk huis (verpondingsnummer 836 noordelijk deel, in 1665 voorzien van vier h a a r d ~ t e d e n ~ ~ )
Pauwels Hulst als eigenaar genoemd in 1584 en 1586.Peter van Heusden
idem in 1589 en 1591.De lakenkoopman Jan de Bye is huurder in 1591 en
eigenaar in 1596.Zijn beroep is de verklaring voor de huisnaam 'Het Groen
Laken', die opduikt in 1604.40Zijn kinderen verkopen in 1630 voor f 1650
aan Cornelis Ottevanger te S l e e ~ w i j k Die
. ~ ~ verkoopt in 1632 'Dordrecht
vanouds Het Groen Laken' voor f 1640 aan de pachter van imposten Jan
de Reeder.42 De gevelsteen 'In Dort' berust in het Gorcums Museum. De
Reeders schoonzoon Adriaan van Oort verkoopt in 1644 voor f 3000 aan
in februari 1646 voor
de wijnkoopman Jan van den B e r ~ hDie
. ~ verkoopt
~
f 3400 aan dr. Petrus Masius. Hierbij inbegrepen zijn een schoone bedtstede in de achterkamer en twee gelasen raepten in de veinstere in de
voorgevel. Hiermee zijn wellicht gebrandschilderde ramen bedoeld. De
koop wordt echter niet gesloten doordat Masius overlijdt. Zijn weduwe zet
de koop in mei wel door, maar ziet af van overname van de bedstede en
ramen. De prijs zakt dan naar f 3268.44De erfgenamen van de weduwe
verkopen in 1662 voor f 2000 aan Johannes van de Schepper te
Dordrecht; een getuige verklaart op verzoek van verkopers dat de voorlopige koopovereenkomst is gesloten in 1661 voor f 2450 inclusief een kast,
tafel en andere meubelen.45 De weduwe Van de Schepper verkoopt in
1673 voor f 825 aan Catharina van Anholt-ma es el^.^^ Haar zoon Gerrit van
Een volAnholt verkoopt in 1675 voor f 1100 aan Antonis van
gende eigendomsoverdracht is niet gevonden, maar zekere Andries
Doedijns verkoopt in 1707 om niet (daar hij de verponding niet meer kan
opbrengen) 'Dordrecht' aan Hendrik van Barnevelt, de vader van
Martin~s.~~
Middelste huis (verpondingsnummer836 zuidelijk deel, drie haardsteden)
Cornelis Spronck verkoopt dit huis vóór 1584 aan de bakker Jan van
A l b l a ~Deze
. ~ ~ neemt een hypotheek in 1 5 8 9 .Zijn
~ ~weduwe verkoopt tussen 1625 en 1630 aan de schoenmaker Adriaan van den Venne. Die verkoopt in 1634 voor f 1300 aan Peter van Burcharena51Diens erfgenamen
verkopen in 1638 voor f 1400 aan Cornelis van den Ham.52 Diens erfge. ~ ~staat
namen verkopen in 1681 voor f 290 aan Steven van ~ m e r s f o o r tDie
borg voor een pachter van imposten, die niet aan zijn verplichtingen voldoet, waardoor Van Amersfoort voor de schade opdraait. Hiervoor moet hij
zijn huis verkopen in 1692 voor f 190 aan Egbert van Leuven.54Van Leuven
. ~ ~kan de verponding
verkoopt in 1695 voor f 350 aan Jan B e r ~ h m a nDie
niet meer betalen, zodat zijn huis in mei 1723 bij executie wordt verkocht
Die
in oktober 1723
voor f 17 aan de koopman Andries R ~ m . ~ ~ - verkoopt
om niet aan Martinus van B a r n e ~ e l t . ~ ~
Zuidelijk huis (verpondingsnummer 837,drie haardsteden) 

De schoenmaker Jan Vervoorn is eigenaar in 1584.In de jaren 1631-1 635 


is huurder Lenert Jans, korporaal op het oorlogsschip van de oude kapitein
van Jan Vervoorn verkoopt in 1645 voor f 640 het huis
D ~ y m a f fDe
. ~zoon
~
'De Brandewijnketel' aan Gerrit S t i p h o ~ t .Diens
~ ~ zoon ds. Johannes
Stiphout huwt met Maria van der Net. Haar tweede echtgenoot Jacob
Roscam, marktschipper van Dordrecht op Gorcum, verkoopt in 1699 voor
f 140 aan Adriaan van Wassenber~h.~~
Martinus van Barnevelt is vóór 1738
eigenaar.61 Hij krijgt in 1770 toestemming van de burgemeesters om het
oude en bouwvallige huisje af te breken, mits hij langs de straat een ordentelijke muur zet.62

Noten
Bancketwerck van goede gedagten, deel 1 / J. de Brune. - Middelburg, 1657. - p. 106.
Spelling volgens handtekening en inschrijving in bevolkingsregister; de burgerlijke stand
prefereerde Molenwerf
Zie voor statuten not. Boll, 1899, akte 1901 en 1910, akte 5703
Nieuwe Gorinchemsche Courant 13-10-1907
NGC 29-4-1900
NGC 3-5-1900
NGC 23-8-1900
gedrukte raadsnotulen 1911, p. 315, 320, 341, 344, 346, 353
Archief gemeentebestuur, Hoofdstuk 31, nr. 71, 1911, 4411303 en 1335; H 31-78, 1911,
441751; gedrukte raadsnotulen 1911, p. 448; H 31-71, 1912, 44/47; raad 23-2-1912
l0 gedrukte raadsnotulen 1918, p. 378
l1
Staatsblad 1919, nr. 581; idem 1925, nr. 256
l2
H 45-6e
l3
H 45-6e, 1 en 24-5-1917
l4
bouwvergunning 274
l5
NGC 3-5-1922
l6
Gorinchemsch Nieuwsblad 28-11-1930
l 7 GN 27-4-1934; bouwverg. 32
la
GN 11-5-1934
l9 Gorinchem in bedrijf / A.J. Busch. - Alphen aan den Rijn : Repro-Holland, 1992. - (MiddenHolland in Bedrijf-reeks ; deel 5). - p 67 

GN 4-5-1934 

bouwverg. 4674 

22 Gorcumse Courant 18-12-1985, p. 21 ; idem 21-12-1994, p. 30
23 GC 1-8-2001,p. 5; De Stad Gorinchem 11-9-2001, p. 11
24 bouwverg. 3393; documentaire verzameling
Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken 3-7-1987, p. 5
26 GC 12-3-1980, p. 25; Lingestreek 18-3-1980,p. 3
27 Lingestreek 3-3-1981, p. 5
GC 7-7-1982, P. 11 

GC 31-10-1984, P. 21 


30 GC 29-10-1986, P. 27
31 Kompas Aktief

7-5-1991, p. 11; GC 29-5-1991, p. 27
1626, 1633, 1636, 1640, 1643, 1648
33 Not. Van Roosendaal 1865, akte 478; idem 1867, akte 904
34 	Rechterlijke Archieven van Gorinchem en het Land van Arkel, inventarisnummer 605, folio
23v
35 Lusthoven in Gorinchem / A.J. Busch en Carla S. Oldenburger-Ebbers. - Gorinchem :
Historische Vereniging Oud-Gorcum, 1990. - (Historische Reeks Oud-Gorcum, deel 3).
36 Archief Stadsbestuur, inv.nr. 116, f. 90
37 Bakkerij De Toekomst zet traditie voort / door René van Dijk. - In: Kompas Aktief, 29-101991, p. 5.
38 Historische Encyclopedie Krimpenewaard, ll e jaargang (1986), nr. 1, p. 10 en 12
39 AS 4924, p. 223
40 RA 693, akte 226
41 RA 444, p. 97
42 RA 445, p. 240
43 RA 454, p. 100
44 RA 456, f. 33v en 51v
45 RA 472, f. 3 9 ~ ;NO^. 4007, 8-3-1661
46 RA 483, f. 25v
47 RA 485, f. 10
48 Oude namen van huizen en straten in Gorinchem / W.F. Emck. - Manuscript, 1924. - p. 388.
Zijn bron is niet gevonden.
49 RA 98, f. 78v
50 RA 101, f. 11
RA447, p. 116
52 RA 449, p. 173
53 RA 490, f. 74
54 RA 711, f. 23v
55 RA 502, f. 43
56 RA 711, f. 174v
57 RA 530, f. 50v
58 NOt. 3975, 10-1-1635
59 RA 456, f. 18
60 RA 506, f. 79
RA 545, f. 94v
62 AS 124, f. 173v
32 Not. Boll, akten

NIEUWE LITERATUUR OVER STAD EN STREEK

R.F. van Dijk
Gorinchem, de Nieuwe Hoven in vroeger tijden, deel 2 1 door Arie
Sterk. Klaaswaal : Deboektant, 2002. 84 p. ; 20 cm. ISBN 90-5534175-4.
Een van de produktiefste leden van onze vereniging is de heer Sterk uit
Spijk, die eerder fotoboekjes in dezelfde serie samenstelde over zijn woonplaats (2 delen), Dalem en nu dan het tweede deel over de Nieuwe Hoven.
Hieronder verstaat hij het stadsdeel ten noorden van het Kanaal van
Steenenhoek en ten westen van het Merwedekanaal. Zijn belangstelling
voor dit stadsdeel is begrijpelijk. Hij woonde hier van 1954 tot 1983 en nog
altijd is hij daar werkzaam.
De kracht van zulke boekjes schuilt uiteraard in de afbeeldingen. Sterk is
erin geslaagd een zeer gevarieerde keus te maken uit een ongetwijfeld
enorme massa foto's en het resultaat is zonder uitzondering haarscherp en
contrastrijk. Hij voert ons langs een route waarlangs we allerlei verrassende straatbeelden, panorama's, schoolklassen en verenigingen ontdekken.
Daarnaast heeft hij zich het niet gemakkelijk gemaakt met het schrijven van
bijschriften. Hij vertelt ons niet alleen wat we op de foto zien, maar lardeert
een en ander ook met extra informatie. Zo is op p. 77 de tekst zelfs groter
dan de foto en komen we hierdoor heel wat te weten over de korfbalvereniging. Op p. 25 lezen we dat J.F. Pennings de eerste Rooms-Katholieke
leerling van de (protestantse) Christelijke Kweekschool was. Dit zou komen
doordat de R.K. kweekschool waar hij zijn studie was begonnen, in 1944
noodgedwongen de deuren moest sluiten. Het verhaal zal in de kern wel
kloppen, maar Pennings werd al op 1 september 1943 toegelaten op de
Chr. Kweekschool.
Andere details zijn ook niet altijd betrouwbaar of volledig. Zo deelt hij over
H.J. Iddekinge op p. 26 mede, dat die in Nederlands-Indië werkzaam was
te Pekelongan (moet zijn Pekalongan), maar dat was ook nog in vier andere plaatsen in Indië. Verder suggereert hij dat Iddekinge in 1957 begon op
de Jan van Arkelschool (in werkelijkheid was dat in 1951) en laat hij ongenoemd dat de goede man vóór zijn benoeming aan de Poortersschool (niet
Poorterschool) hoofd was van de Openbare Lagere School nr. 2 aan de
Krijtstraat (archief gemeentebestuur, dossier 3575). Een van zijn medewerkers op de Poortersschool heette niet Kievit, maar Kiewiet. Zoals bij nogal
wat foto's laat hij hier een datering achterwege, maar de eveneens afgebeelde onderwijzer Groenenberg was volgens de gemeentebegroting van
1966 hier nog wel werkzaam en volgens die van 1968 niet meer, terwijl
onderwijzeres De Jong dan opduikt, kortom de foto is uit ca. 1967.
Het spreekt vanzelf dat dergelijke schoonheidsfoutjes slechts door een
monnik grotendeels uit te bannen zouden zijn geweest. Alleen al het ach-

-

-

-

terhalen van alle namen van een klas van dezelfde school moet avonden
werk hebben gekost. Zeker voor wie iets heeft met de Nieuwe Hoven is dit
boekje smullen. Het is in de boekhandel en bij de samensteller (tel. 0183563464) te koop voor £ 16,99.

-

Spijk, heerlijkheid en waterland van 1250 tot 2000 / Peter de Jong.
Schipluiden : [c.n.], 2001. 419 p. ; 25 cm. ISBN 90-9014994-5.
Dit imposante boek zet in één klap het dorp Spijk op de historische kaart.
Er was tot nu toe nauwelijks iets gepubliceerd over Spijk en na raadpleging
van de inhoudsopgave zou je haast denken dat er thans werkelijk niets
overblijft van de Spijkse geschiedenis om verder uit te zoeken. Geen
aspect blijft in dit fraai geïllustreerde en stevig gebonden boek onbelicht.
Toch heeft de jonge Historische Vereniging Spijk en Vogelswerf het aangedurfd in hetzelfde jaar 2001 het tijdschrift 'Spijkerschrift' het licht te doen
zien. Het zal niemand verbazen dat alweer de heer De Jong hierin een substantieel aandeel levert.
Hij doet dat allemaal omdat hij het leuk vindt, zoals hij in het voorwoord van
het boek bekent. Dat plezier is zeker te bespeuren en het geeft al evenveel
leesplezier. Ook het mededogen waarmee De Jong het armoedige leven
van zijn Spijkse voorouders en hun dorpsgenoten beschrijft, zal niemand
ontgaan. Zo memoreert hij het ongeluk waarin zekere Regina Tret werd
gestort toen een belastingpachter haar in 1681 het mes op de keel zette,
omdat zij voor de doorvoer van zelfgebakken peperkoeken geen belasting
had betaald, terwijl nota bene vroegere pachters haar handelwijze als juist
hadden bestempeld. Voor het gerecht eiste hij o.m. een boete van f
32.500, geseling en verbanning uit Holland (p. 242). De pachter liet haar
vanaf 24 (niet 26) juli gijzelen in een herberg en ook dat gelag moest ze
betalen (de bronvermelding klopt hier niet). Gelukkig sprong de heer van
Spijk voor haar in de bres en haar vader huurde de nodige advocaten in.
Laatstgenoemden hadden echter jaren later hun honorarium nog niet ontvangen en sleepten op hun beurt vader Tret voor de rechter voor een
bedrag van f 216,85 (RA 334, p. 275).
Andere Spijkenaren die het licht in de ogen niet werd gegund, waren de
Afgescheidenen, die in de 19e eeuw massaal naar Amerika emigreerden.
Per abuis doet De Jong het hier voorkomen alsof het echtpaar Kaldenbergde Wit hun nog zeer jonge kinderen Nicolaas en Hendrik in 1855 (niet
1853) in Spijk achterlieten (p. 366). Toch bleven er in Spijk Afgescheidenen
wonen en in 1936 was het getal Gereformeerden (zoals zij inmiddels heetten) zelfs zo gegroeid, dat zij een eigen kerkgebouw kregen (p. 152). De
Gereformeerde kerk te Gorinchem, waaronder Spijk ressorteerde, kocht
een bouwterrein van de gemeente Heukelum (niet van de dames Blankers)
en zette daar voor f 3450 (niet f 3566) een eenvoudig godshuis (archief
Ger. kerk, inv.nr. 319). Dat de eerste koster een jaarloon van f 150 kreeg,
mocht hij willen. In werkelijkheid was dat f 25. Zijn opvolger zou in 1940 f
50 krijgen 'omdat er anders niemand gevonden wordt die dit baantje wil

-

-

waarnemen' (Ger. 282; 243, p. 9; 20, p. 108).
De hier genoemde puntjes kunnen nauwelijks aangemerkt worden als de
'fouten' die de auteur in zijn 'aanwijzingen voor de lezer' voorspelt in zijn
boek aanwezig te zijn. Spijk mag bijzonder trots zijn op zo'n rijk boek en de
auteur valt niet genoeg te prijzen voor zijn doorzettingsvermogen, inzicht
en schrijfkunst.
Het boek is te koop voor € 30 in de boekhandel, bij het Stadsarchief
Gorinchem of bij de auteur (015-3809191).

AANVULLINGEN EN CORRECTIES
Onderstaande was oorspronkelijk opgenomen in Oud-Gorcum Varia nr. 51
als p. 83, zoals in de bijbehorende inhoudsopgave staat vermeld. Door
onopgehelderde oorzaak is deze pagina toen niet gedrukt.
Oud-Gorcum Varia nr. 24
Ons lid H. den Hertog uit Bodegraven merkte op, dat op p. 97 Cornelis van
der Haar gewijzigd moet worden in mr. Hendrik van der Haar.
Oud-Gorcum Varia nr. 49
Op p. 11 moet aan de lijst bestuursleden van Oud-Gorcum worden toegevoegd: mr. W.L.J. Voogt 1974-1979.
Het onderschrift bij de foto op p. 45 moet luiden: onbekend persoon, gefotografeerd door A.A. Coertse (reproduktie door Wim Voogt).
Ons lid mevrouw H.A. van Andel-Stasse uit Arkel herkende op de foto op
p. 48 de derde persoon van links: Willemina van Wijngaarden, geboren 28
juli 1911.
Nader onderzoek bracht aan het licht dat Willemina evenals G.C. Akkerman
in oktober 1925 werd toegelaten op de gemeentelijke 'school voor vervolgonderwijs voor meisjes'. In de tijd dat zij daar op school waren, was
G.C.L.J. Renardel de Lavalette hoofd van deze driejarige cursus, waar
meisjes onderwijs kregen in rekenen, taal, kennis der natuur (alle één uur
per week), nuttige handwerken (twee uur) en huishoudkunde (zes uur,
voornamelijk m.b.t. koken). De kooklessen werden gegeven in de
Korenbeurs 3 en de overige vakken in de openbare lagere school aan de
Krijtstraat. Het schooljaar duurde tot eind maart. De foto moet dus genomen zijn in de Korenbeurs tussen 1925 en 1928.
Oud-Gorcum Varia nr. 50
Op p. 91 moeten de jaartallen 1998 en 1999 verwisseld worden. 

In de index op p. 190 moet staan achter 'Godskamer': 192, 199, 200. 

Daar direct onder moet worden toegevoegd: 'Groot Cofíyhuys 157'. 

Historische Reeks Oud-Gorcum nr. 15
Op p. 35 moet in regel 14 van onder het jaartal 1920 gewijzigd worden in 

1820. 

De tekst op de pagina's 76 en 77 is verwisseld. 
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